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ВІКТОР НІКОЛАЄНКО:
«УКРАЇНУ ВРЯТУЄ
ФЕРМЕРСЬКИЙ УСТРІЙ»
Генеральний директор Асоціації фермерів та приватних землевласників України Віктор Ніколаєнко – людина
в аграрному секторі відома й авторитетна. З 2000 року він
очолював Департамент фінансово-кредитної та податкової
політики Міністерства агропромислової політики України. Потім викладав державне управління в Національному аграрному університеті, очолював відділ зв’язків з
Кабміном, працював у Секретаріаті Президента України.
2007 року повернувся у Мінагрополітики начальником
управління організаційних структур і соціально-трудових
відносин. Найбільшими досягненнями вважає розробку
та запровадження пільгового кредитування і фіксованого податку для сільгоспвиробників, бюджетну підтримку
фермерських і особистих селянських господарств, а також
те, що його думки й напрацювання щодо удосконаленню
та реформуванню системи управління в аграрному секторі стали частиною Державної цільової програми розвитку
українського села до 2015 року, на жаль не реалізованої.
Пропонуємо розмову з експертом на сторінці 3 видання.

ЧОМУ ЗАНЕПАДАЄУКРАЇНСЬКЕ ТВАРИННИЦТВО

Під тиском громадських організацій аграрного
спрямування, і в першу чергу завдяки діям Асоціації
фермерів та приватних землевласників України,
Верховна Рада продовжила заборону на продаж земель
сільськогосподарського призначення до 1 січня 2017
року.
Це лише тимчасове зняття соціальної напруги, яка

АГРАРНИЙ КОМІТЕТ ПІДТРИМАВ ЗАКОНОПРОЕКТ
ПРО РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО ВИНОРОБСТВА

виникла у суспільстві на фоні політичних спекуляцій з
даного питання та надання певного часу для розроблення
правового механізму запровадження з часом прозорого
ринку земель сільськогосподарського призначення.
Як ми не допустили розбазарювання рідної землі
та що нам робити щоб не сталося цього в майбутньому
читайте на сторінках 4-5 видання.

ОДНІ З НАЙМАСОВІШИХ
ЗБОРІВ ФЕРМЕРІВ
ВІДБУЛИСЯ В
ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ

Тваринництво належить до важливих господарських
занять, які існували в Україні з давніх-давен. Хліборобство не могло успішно розвиватись, якби не були одомашнені тварини, вони використовувались як тяглова
сила, а їхній гній був чудовим гумусоутворюючим органічним добривом. В кожному сільському дворі була
корова, а молоко й молочні продукти завжди були головними в родинному раціоні. Сало ж взагалі стало своєрідним талісманом України. Тепер не ревуть по селах
воли й корови, свиней теж можна порахувати без калькулятора, а вівці та кози стали такими ж екзотичними,
як сіамські коти. Своїми думками щодо причин глибокої
кризи тваринницької галузі поділився досвідчений фермер-тваринник, голова Комітету розвитку тваринництва
фермерських господарств і ОСГ АФЗУ Григорій Наконечний. Матеріал на сторінці 7 видання.

УВАГА ШАХРАЇ!

Комітет Верховної Ради України з питань аграрної
політики та земельних відносин на своєму засіданні затвердив рішення про прийняття за основу проекту Закону України «Про державне регулювання виробництва
і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» з оптової торгівлі алкогольними напоями, виготовленими з власного
виноматеріалу (не придбаного). Читайте матеріал на
сторінці 3 видання.

ТОВ «Валеос Плюс», під приводом постачання мінеральних добрив діяли шахрайським шляхом і заволоділи коштами фермерського господарства «Новий рівень
2006» (Закарпатська обл., с. Тячівка) та ПАТ «Поділля»
(Могилів-Подільський, Вінницька область).
Матеріал на сторінці 3 видання.
18 листопада 2015 року в смт. Ювілейне Дніпропетровського району, в приміщенні районної ради, відбулися загальні збори фермерів та приватних землевласників Дніпропетровської області, які зібрали понад 200
господарів для обговорення проблем фермерства.
Матеріал читайте на сторінці 2 видання.

WWW.FARMER-UKR.COM, WWW.FARMER.CO.UA, WWW.COOP-UNION.ORG.UA

ЦІЛЮЩІ ДАРУНКИ ОСЕНІ
Літні ягоди, такі як полуниця, малина і вишня, вже
давно відійшли, але це не означає, що потрібно сховати
кошики до кращих часів. Сезон осінніх ягід – у розпалі!
Читайте на сторінці 8 видання.
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ОДНІ З НАЙМАСОВІШИХ ЗБОРІВ ФЕРМЕРІВ
ВІДБУЛИСЯ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ

запровадження фіксованого членства та акцентував
увагу присутніх, що фермерство це велика сила лише
тоді, коли вона згуртована.
Не пасивними були і фермери Дніпропетровщини.
Бажаючих виступити, висловити своє бачення вирішення фермерських проблем було багато, як і пропозицій у письмовій формі.
Окрім офіційної частини фермерам було запропо-

Незважаючи на те, що з 22 районів області на зібранні були присутні представники 16 районів, захід
виявився масовим та цікавим. Зала Дніпропетровської районної ради була заповнена майже повністю.
Із запрошених у роботі фермерського зібрання взяли
участь президент АФЗУ Іван Томич, віце-президент
АФЗУ Іван Ярмолюк, начальник управління агропромислового розвитку ОДА Вадим Удовицький,начальник управління землеустрою Держслужби з питань
геодезії, картографії та кадастру Віктор Кулініч, народні депутати України Валентин Дідич та Іван Заєць
та представник обласного управління УМВС в Дніпропетровській області.
Збори відкрив та представив присутніх голова обласної Асоціації фермерів та приватних землевласників Леонід Каніболоцький, а з головною доповіддю
про виконання положень Коаліційної угоди Верховної Ради України в частині підтримки розвитку сімейних фермерських господарств та подолання бідності на селі через розвиток сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів, про проблемні земельні
питання та питання розбудови Асоціації фермерів та
приватних землевласників України у відповідності до
нової стратегії прийнятої на XXV з’їзді АФЗУвиступив Іван Томич.
Не зважаючи на перевищення регламенту присутні
фермери з великою зацікавленістю вислухали аналіз
ситуації в фермерському русі та пропозиції по розбудові організації на основі нового, принципово іншого, побудованого взаємовигідних основах, підходу у
відношенні фермер – громадська організація.
Іван Заєць у своєму виступі також підтримав ідею

новано ознайомитися з презентаціями зерносушильного комплексу КЗС-10 з охолоджувачем БВ-40 Кіровоградського заводу дозавтоматів та Співтовариства
виробників і споживачів бобових України про спільну
роботу по програмі розвитку в
Україні посівів нуту, сочевиці та квасолі на 2015 2020 роки.
На закінчення було прийнято рішення зібрати всі
пропозиції учасників зібрання, на основі цього доопрацювати загальне рішення та затвердити його на
засіданні обласної Ради фермерів.
А на закінчення кращі фермери області були нагороджені ювілейною медаллю з нагоди 25-ї річниці
фермерського руху України. Це Сучкова Світлана Андріївна, Криничанський район, Скорук Тамара Олексіївна, Шапошник Микола Олексійович та Калашник
Володимир Станіславович, Томаківський район, Гноєвий Віктор Григорович, Дніпропетровський, та Каніболоцький Леонід Васильович, Петропавлівський
район.
Михайло Данкевич

В УКРАЇНІ ЗМЕНШИЛАСЬ
КІЛЬКІСТЬ ФЕРМЕРСЬКИХ
ГОСПОДАРСТВ

В Україні станом на 1 листопада порівняно із аналогічною
датою 2014 кількість зареєстрованих фермерських господарств
скоротилася з 39428 до 38850. І якщо раніше господарствами використовувалося 4621,7 тис. га, нині в користуванні 4391,9 тис. га.
Про це свідчать дані Державної служби статистики.
Так за інформацією статистів із 4391,9 тис. га які нині знаходяться у користуванні зареєстрованих господарств 4263,6 тис га це
рілля. У середньому на одне господарство припадає 113 га з яких
109,7 рілля.
За даними приведеними без урахування тимчасово окупованої
території Автономної Рестпубліки Крим та частини зони проведення АТО найбільше господарств у поточному році зареєстровано на
території Одеської, Миколаївської та Дніпропетровської областей
5090, 3883та 3351 господарство відповідно.
По більшій частині країни у період з 1 листопада 2014 по 1 листопада 2015 року кількість господарств зменшувалася, проте десять регіонів та Київ таки зуміли наростити кількість фермерських
господарств.Серед таких областей Дніпропетровська, Львівська,
Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька,
Черкаська, Чернівецька та Чернігівська
Найістотніше побільшало господарств на Полтавщині - там
за рік додалось 92 господарства, нині їх кількість становить1941
одиниць, площі земель зросли з 223,2 тис. га до 232 тис. га. Плюс
69 господарств на Харківщині з 1195 до 1264, а площі земель скоротилися з 266,6 тис.га до 252,4 тис. га. Прирости відбулися на
Черкащині (+61 господарство) досягнувши кількості 1345, площа
угідь нині 152,4 тис га проти 147 тис. га Плюс 48 на Хмельниччині. Кількість господарств там зросла з 1365 до 1413, площа земель
становить 135,8 тис га проти 129,1 тис га роком раніше. На 6 фермерських господарств побільшало і у Києві нині їх там 22 проти 16
роком раніше. Площа земель 0,4 тис. га.
За інформацією держкомстату.

УРЯД ПЛАНУЄ ПІДТРИМАТИ
МОЛОЧНЕ ФЕРМЕРСТВО

Аграрне відомство планує в 2016 році запустити два пілотних проекти щодо розвитку сімейних фермерських господарств. За словами заступника міністра В. Лапи, на базі
зазначених проектів планується створити кооперативи для
збільшення обсягів виробництва молока і поліпшення його
якості: «В Україні молоко вищого, першого і другого класу
дозволено приймати на харчову переробку. У той час як в
Європі це повинно бути тільки молоко екстра класу». Допоможуть у цьому і запропоновані зміни до чинного законодавства з питань стимулювання аграріїв збільшувати виробництво якісного молока.

Інформація Мінагрополітики

ДО КІНЦЯ 2016 РОКУ УКРАЇНА МОЖЕ МАТИ ДО 100
ТИСЯЧ СІМЕЙНИХ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ!

28 жовтня відбувся захід Німецько-Українського
агрополітичного діалогу на тему "Сімейне фермерське господарство, як важлива складова сталого розвитку сільських територій - німецький досвід".
Відкрив захід керівник проекту Німецько-Український агрополітичний діалог (АПД) Фолькер Зассе та
надав слово президенту АФЗУ Івану Томичу.
Після невеликого екскурсу в історію фермерського руху України Іван Томич навів наглядний приклад,
що в своїй більшості сучесне українське фермерство
є сімейним господарством і спільно с особистими селянськими господарствами виробляють від 60 до 90
відсотків сільськогосподарської продукції, в залежності від її видів.
Але незважаючи на це, Україна за четверть століття надзвичайно багато втратила в сфері подолання
бідності і успішного розвитку заможного життя українських селян.
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Це є результатом відсутності стратегії розвитку
аграрного сектору економіки України і як наслідок
цього - відсутність чіткого напрямку в побудові нового устрою, нової якості розвитку сільської місцевості.
Асоціація фермерів та приватних землевласників
сьогодні чітко заявля і ставить питання перед Урядом
і перед Коаліцією: часу немає на роздуми, на дискусії
і на безпредметні експеременти. Необхідно результативно діяти і повертати довіру суспільства. В першу
чергу це прийняття законів про розвиток та підтримку
сімейних фермерських господарств та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Ми вимагаємо від Уряду і Коаліції оголосити 2016 рік Роком сімейної фермери і прийняти конкретні кроки дії. А це
в першу чергу те, щоб в центральному бюджеті України і в обласних бюджетах повинна з'явитися стаття
про підтримку розвитку сімейних фермерських господарств в загальній сумі до 1 млрд. гривень на рік.
І тоді, за підрахунками фахівців АФЗУ, Україна буде
мати до кінця 2016 року до 100 тисяч сімейних фермерських господарств, а до 2025 року - до 160 тисяч.
Також учасники заходу заслухали доповіді заступника міністра Володимира Лапи та заступника голови
аграрного комітету Вадима Івченка, але нажаль ні виступ одного, ні другого не дали відчуття хоч якогось
оптимізму чи віри у певні зміни про які говорив Іван
Томич. У Верховної Ради часу не вистачає розглянути
напрацьовані Законопроекти, а до того ж ще й Мінфін
свої заперечення вносить - і віз, як кажуть, і нині там.
Більш цікавими були виступи німецьких колег з
розповідями про стан справ у фермерів їх країни, але
нашим фермерам від цього користі мало.
Михайло Данкевич

В УКРАЇНІ СКАСУЮТЬ СЕРТИФІКАЦІЮ СІЛЬГОСПТЕХНІКИ

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України має
намір з 1 січня 2016 року скасувати обов’язкову сертифікацію
сільськогосподарської техніки у зв’язку з набранням чинності
європейських технічних регламентів. Відповідний проект наказу опублікований на сайті Мінекономрозвитку.
Згідно з пояснювальною запискою до документа, його прийняття дозволить спростити імпорт необхідної техніки та усуне
подвійну бюрократичну процедуру сертифікації.
Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі виключило ряд товарних позицій зі списку обов’язкових до сертифікації на території України, включаючи транспортні засоби та комплектуючі.
Крім того, зі списку виключені миючі засоби, велосипеди та
дитячі коляски, металева і порцеляновий посуд, товари легкої та
харчової промисловості.
Сертифікація не буде потрібно також для групи промислових товарів, який включає малогабаритні трактори (з 1 січня
2016 року), зварювальне обладнання, труби та балони, хімічні
джерела електрики і трубопровідну арматуру.

За інформацією УНІАН.

ПЕНСІЙНА ПРОБЛЕМА ЗА КРОК
ДО ВИРІШЕННЯ!

Верховною Радою України 12 листопада 2015 року було
прийнято у другому читанні Закон України «Про внесення
змін до Закону України “Про збір на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” № 2229 завдяки якому відпала
загроза ліквідації, банкрутства фермерських господарств, а також забезпечено працевлаштування в них десятків тисяч пільгових категорій працівників.
Віце-президент АФЗУ Дмитро Українець звернувся до Президента України Петра Порошенко з листом, у якому просить
його підписати цей вкрай важливий для фермерів Закон.

Прес-служба АФЗУ

РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ТЕЛ.: 044-501-78-23, 044-501-78-24

ФЕРМЕР УКРАЇНИ

№ 21-22 (367-368)
1-30 ЛИСТОПАДА 2015 РОКУ

3

ВІКТОР НІКОЛАЄНКО: «УКРАЇНУ ВРЯТУЄ ФЕРМЕРСЬКИЙ УСТРІЙ»

- Вікторе Михайловичу, як ви оцінюєте нинішню
державну політику щодо аграрної галузі України?
- З одного боку можна знайти якісь її формальні
ознаки. Зокрема, новий профільний міністр взявся
розробляти так звану Єдину комплексну стратегію
розвитку українського села на 2015 - 2020 роки. Тож
виходить, що нині такої стратегії немає або її не було.
Бо стратегія – це завжди базисні, дуже серйозні кроки
до того, аби щось змінювати, рухатися вперед. Якщо ж
тільки починаємо розробляти стратегію, то що, раніше жили в якомусь тумані чи йшли манівцями? Все це
мені, як колишньому держчиновнику, як гендиректору
АФЗУ дає підстави говорити, що чіткої, сформованої,
прийнятної і перспективної аграрної політики в Україні поки що немає. Як і немає наступності у владі, а
тільки хаяння чи зневажання попередників.
- Що ж треба зробити, аби сповна використати
потенціал сільського господарства під час нинішньої економічної кризи?
- Важко відповідати на це запитання, бо куди не
кинь – кругом клин. Зруйновано агропромисловий
комплекс і немає збалансованого об’єднаного аграрного сектора. Треба вирішувати численні правові, організаційні, структурні, економічні, фінансові, інформаційні, ресурсні, технологічні та інші питання. Потрібна вихідна базова думка, а краще – модель, яким
ми хочемо бачити український аграрний сектор. Чи це
великі латифундії, чи укрупнені господарства на базі
колишніх колгоспів, радгоспів, чи фермери, чи дрібні
приватні землевласники. Я вважаю, що фермерство,
ще таке малочисельне, але вже очевидне, є чи не єдиним досягненням за часів незалежності в аграрному
секторі національної економіки. Хоча зараз переважають ті, які зуміли заволодіти величезними площами
орних земель і орієнтуються на отримання великих
прибутків. А Україні треба інше – щоб відновилося
розорене псевдореформами село. Не просто в поетичному значенні, як колиска української нації, а щоб
туди всі хотіли приїхати жити, працювати. Такий собі
вільний простір з чистою екологією, з благородною
працею і спокоєм на душі. Нині ж все робиться для
того, щоб село і сільське населення зникло. Закриті
ФАПи, клуби, школи, обмежене транспортне сполучення, відсутність роботи. Для аграріїв - непідйомні
відсотки кредиту і умови страхування, несправедлива
ціна на вироблену продукцію, захмарні ціни на пальне, техніку, добрива, засоби захисту, племінну худобу.
Я сьогодні розшифровую слово СЕЛО так: Спец Ева-

куатор Лишніх Орендодавців. Тобто, ті, хто отримав
сертифікати на майно і державні акти на земельні паї,
мають звідти зникнути. Бо вони там не потрібні! Вважаю, що головне, принципове питання сьогодення який аграрний устрій треба запровадити в Україні в
найближчі роки і на віддалену перспективу.
- І який же?
- На мою думку, він однозначно мав би бути фермерським. Виходячи з того, що весь світ вже давно
освоїв цю модель. США, Канада, Європа і особливо
Японія, де 4 млн. фермерів, які між собою сплетені кооперативами, мов тіло людини судинами. Це як
держава в державі. Тільки фермер, образно кажучи,
випускає два пагони. Один той, що він є господарем,
засновником сім’ї, з ним поруч живе його родина, він
виховує дітей, які продовжують його справу. Сім’ї
формують вулицю, село, громаду. З того формуються
громади вищого рівня - району, краю. І так воно виходить аж на державу. Не всі це помічають, але такий
стрижень є.
- А другий пагін?
- Другий: використати божий дар – землю і природу-матінку України і, вкладаючи власну працю, отримати плоди цієї праці, які потрібні для життя всіх
людей. Але це така праця, щоб земля не втрачала своєї
родючості, щоб вона була поєднана зі струмком, гаєм,
луками, щоб зберегти природу для майбутніх поколінь. Така житейська філософія фермера, бо тут жити
йому і його нащадкам.
А великі підприємства, що мають по кілька тисяч
і десятків тисяч гектарів, таких пагонів не пускають.
І не можуть пускати, бо головна мотивація у них чисто ринкова – прибуток. У будь-який спосіб. Чи через
збільшення продукції на експорт, чи через бюджетні вливання, чи через обдурювання тих, у кого вони
купляють збіжжя, сировину для переробки. Вони не
формують на селі ні сім’ю, ні державу, ні безпечне довкілля, ні достатньо робочі місця. Їхні керівникиі їх
родини живуть або у великих містах, або й за кордоном. Тому на них планувати перспективу неможливо.
Бо експортні ціни можуть в один момент обвалитися,
як валяться світові ціни на нафту чи інші ресурси.
Ставлення до життя й до праці у селянському світогляді формують саме фермери.
- Якщо фермери складатимуть основу аграрного
сектора, то автоматично відпадає питання зайнятості на селі й численні проблеми, з цим пов’язані.
- Так. Фермерів у селі повинно бути багато. Не 1
– 2 - 3, а десятки, вони дадуть роботу багатьом односельцям. Сільські діти знатимуть, що їм треба вчитися в аграрних вузах, щоб згодом замінити батьків або
самим почати свою хліборобську справу. Бо сьогодні
випускники аграрних вузів не можуть у селі знайти
роботу. Агрохолдинги беруть на роботу одиниці. До
слова, з когорти фермерів найкраще вибирати державних мужів, а також функціонерів різних сервісів для
землеробів. Бо тут найбільш чиста, чесна й духовна
маса людей. Адже які б катаклізми не потрясали країну, а вони щовесни виходять на поле, сіють, збирають,
цілорічно порають худобу. Фермери – це дуже потужна сила. Бо вона благочинна! Вони самонавчаються,
їм не треба академій, вони самі ставлять експерименти – то сушилку якусь нову придбають, то освоюють

АГРАРНИЙ КОМІТЕТ ПІДТРИМАВ ЗАКОНОПРОЕКТ ПРО РОЗВИТОК
ВІТЧИЗНЯНОГО ВИНОРОБСТВА

Ініціатором законопроекту виступив народний депутат
України Андрій Вадатурський. На його підтримку також виступив заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Володимир Лапа, який зазначив, що прийняття законопроекту дозволить вдвічі збільшити надходження
до бюджету за рахунок виведення з тіні дрібних товаровиробників, які зараз не мають можливості купувати ліцензію
на оптову торгівлю.
Зазначеним законопроектом пропонується створити на
законодавчому рівні умови, що сприяють розвитку нових
підприємств з невеликими обсягами виробництва вин з
власної, а не придбаної сировини. Передбачається надання
права суб'єктам господарювання, які виробляють алкогольні напої (виноградні, плодово-ягідні вина або медові напої)
з виноматеріалів власного виробництва та отримали ліцензію на виробництво - здійснювати оптову торгівлю без отримання окремої ліцензії.
Реалізація законопроекту дозволить вирішити ряд соціальних проблем в частині створення додаткових робочих
місць у сільській місцевості, додаткових фінансових надходжень у вигляді податків до державного та місцевих бюджетів, що сприятиме розвитку регіональної інфраструктури.

Крім цього ми дамо новий поштовх у розвитку виноробства
в Україні.
Прийняття зазначеного законопроекту сприятиме стабільному розвитку галузі виноробства, підвищенню конкурентоспроможності підприємств, поліпшенню їх фінансового стану. У той же час реалізація основних положень
законопроекту, в цілому, забезпечить сприятливі умови для
стабільного їх функціонування і дасть можливість малим
підприємствам створювати унікальні вина місцевості, організувати нові робочі місця і збільшити надходження до
місцевих бюджетів, а також сприятиме розвитку винного
туризму.
Нажаль, підтримка навіть аграрного комітету та Мінагрополітики ще нічого не значить. Про цю проблему винороби говорять вже не перший рік, але потужне «алкогольне» лоббі в парламенті робить все, щоб не допустити на цей
ринок дрібного виробника та масового конкурента. Адже
вино у дрібних господарств набагато якісніше і дешевше.
Тож поки у Верховній Раді буде переважати принцип переваги своєї кишені перед державницькими інтересами – не
бачити виноробам цього закону.
Михайло Данкевич

РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ТЕЛ.: 044-501-78-23, 044-501-78-24

енергозберігаючі технології, то нові сорти і таке інше.
- Як ви ставитеся до ідеї продажу землі?
- Украй негативно. Бо як тільки Україна запустить
ринок, а він щонайменше буде пародією, то земля (вона
й так уже в тіньовому обігу) перетвориться з ресурсу
виробництва у предмет спекуляції. І пройде кілька турів цієї спекуляції, доки українська земля, як і підприємства, надра і навіть люди не перейдуть у власність чи
експлуатацію закордонних багатіїв. Чи це будуть багаті
араби, чи багаті європейці, чи китайці, чи любі «брати-сусіди» – для нас, українців,різниця невелика.
- Що ви скажете про те, що фермерам не повертають їхні кошти з ПДВ-рахунків у казначействі?
- Держава нахабно залізла аграріям у кишеню! Хай
би прем’єр-міністр відповів: з якими цінами на пальне,
добрива, засоби захисту сільгоспвиробники увійшли у
осінь 2015 року? Чому немає допомоги фермерам через Аграрний фонд, здешевлення техніки через лізинг,
інших інструментів зниження затрат, а великі кошти
висять на казначейських спецрахунках і фермери не
мають змогу їх використовувати в таких скрутних умовах? Зрозуміло, що виживуть великі аграрні утворення.
А малі фермерські господарства можуть збанкрутувати.
- Вікторе Михайловичу, ви брали участь у розробці Державної цільової програми розвитку українського села до 2015 року. Які саме положення, розроблені
вами, туди увійшли?
- Хоча, на жаль, ця Державна цільова програма не
була реалізована, мої авторські напрацювання знайшли
своє відображення у підрозділі «Удосконалення та реформування системи управління» і констатую це – не
отримали жодного зауваження чи додаткових пропозицій при проходженні експертизи проекту Програми
в центральних органах виконавчої влади і в наукових
установах - НАНУ та УААН. Додаток 2 до цієї Програми (Постанова КМУ №1158 від 19 вересня 2007 року)
передбачав державну підтримку на цей напрямок за період 2008-2015 років у розмірі 17,5 млрд. грн.
Я сформулював видозмінену у своїй суті місію Мінагрополітики, яка двічі була внесена в план Колегії
Міністерства, але не розглядалася: запровадження нової системи управління, яка забезпечувала б досягнення важливої триєдиної мети. Перша – утворити міцний соціальний прошарок заможних селян - господарів
і працівників, що займаються веденням ефективного
екологічно безпечного аграрного виробництва і проживають на економічно розвинутих та сучасно облаштованих сільських територіях (15-20 років). Друге – сформувати у повноцінній ринково-економічній завершеності потужний і збалансований в інтересах агроіндустріальний комплекс, здатний зберігати і примножувати
національний агропотенціал та забезпечувати не менше 20% зростаючого ВВП (10-15 років). І третє – завоювати і стабільно утримувати конкурентні лідерські
позиції в основних агроресурсних та агропродуктових
сегментах світового ринку (25-50 років). Але поки що
мета залишається метою, нова місія Мінагрополітики
– нездійсненою мрією, а державна аграрна політика
ще більше стала придатком олігархату та латифундистського феодалізму, в якому немає місця справжньому
фермерству…
Розмову вела Людмила Стельмах (Кучеренко),
президент Полтавського обласного медіа-клубу

УВАГА ШАХРАЇ!

Звертаємо увагу фермерів, що наша попередня інформація про шахрайські дії підприємства «Валеос
Плюс» (код ЄДРПОУ 37359631, зареєстроване в м. Запоріжжя, Шевченківський р-н, пров. Архангельський, 1)
виявилася вірною.
Підтверджуючих документів від ТОВ «Валеос
Плюс» про розрахунок з Ф/Г «Новий рівень 2006» ми
не отримали.
На додаток сьогодні до нас з подібною проблемою
звернулося ПАТ «Поділля» з Могилів-Подільського Вінницької області (перерахували 130 тис. грн.. за 20 т.
мін. добрив, а отримали лише 3.5 т.).
Станом на 17 листопада по заявленим телефонам
ТОВ «Валеос Плюс» вже не відповідало, розрахунків зі
своїми контрагентами не виконало.
Тож нижченаведена інформація відповідає дійсності!

Будьте обережні!

Закликаємо до пильності та радимо працювати з
надійними партнерами. З ними, до речі, АФЗУ укладає
партнерські угоди.
Прес-служба АФЗУ
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НЕ ПРОСТИЙ ШЛЯХ ПО ЗАХИСТУ РІДНОЇ ЗЕМЛІ!

З добрими намірами підписував другий Президент
України Леонід Кучма Указ від 3 грудня 1999 року про
передачу землі у приватну власність. Тоді гадалося, що
це початок реальної земельної реформи. Дійсно, приватизація землі стала позитивним кроком для відродження
господаря землі та своєї долі.
Та нажаль, українська влада від 1991 року й понині
не дала можливості розвиватися ні особистим селянським господарствам, по новому сімейним фермам, ні
сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам,
ні тим же фермерам, які існують не завдяки, а в супереч
діям влади. Внаслідок цього селянин залишився батраком у сучасних можновладців, безправною людиною,
беззахисною особою. Оренда землі в тому вигляді, який
існує тепер, веде до непоправної трагедії всієї України.
Мораторій на продаж землі ніби існує, але він схожий
на фіговий листок: реальний продаж землі відбувається
досить інтенсивно за тіньовими схемами. Ці схеми побудовані так, шо селяни продають свою землю за безцінь.
Слід зауважити, що розхитати свідомість селян виявилося досить просто, адже протягом десятиліть їх кваліфіковано готували до „останньої” земельної реформи свої й
чужі пропагандисти, використовуючи різноманітні методи й засоби, аж до фізичного знищення тих селян, які не
бажали „розземелюватися”.
От і на початку цього року, на одній із церемоній
представлення обласного керманича з уст президента
пролунала ініціатива про необхідність запровадження
ринку землі з січня 2016 року. Відреагували на неї як
прихильники земельного базару, так і громадські організації аграрного спрямування. Звісна річ – по різному.
Асоціація фермерів та приватних землевласників
України в той же день зробила заяву про неприпустимість запровадження ринку землі.
Олігархічні круги навпаки – розпочали інтенсивний
інформаційний наступ з просування ідеї корисності ринку та практичний, через рейдерські захоплення, перекуп
прав оренди, знищення фермерських господарств.
До Асоціації фермерів почали надходити чисельні
звернення фермерів та власників земельних паїв про
протиправні дії олігархічних структур з метою захоплення земельних угідь.
Розуміючи проблему назріваючої ситуації Асоціація
фермерів та приватних землевласників України приймає
рішення про проведення
11 червня 2015 року в інформаційній агенції
«AgroNews» прес-конференції на тему: «Загрози та виклики в час Путінської агресії при запровадженні ринку
землі сільськогосподарського призначення з 1 січня 2016
року. Що робити за умови подальшого продовження мо-

раторію на ринок землі?»
У прес-конференції брали участь президент АФЗУ
Іван Томич, голова президії Союзу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Іван Заєць, фермери
з Кіровоградщини Ігор Неофіта та Віктор Квашук.
Кожен з виступаючих підтвердив, що фермери не
проти запровадження ринку землі, фермери лише вимагають цивілізованого підходу до вирішення цього питання. А для цього необхідно прийняти ряд важливих законів та виконати певні дії.
В цілому пропозиції фермерів заключалися у виконанні владою наступних кроків: розробка і прийняття
закону про інвентаризацію земель і надр сільськогосподарського призначення, проведення інвентаризації земель і надр сільськогосподарського призначення, передача повноважень щодо розпорядження землями місцевим громадам та їх відповідальність за використання
земель, удоскосконалення оренди земельних відносин,
заборона застави, продажу, відчуження в будь-який спосіб, субаренди земельних паїв без погодження з першим
власником, прийняття нової редакції закону про оренду
земель, врегулювання статусу фермерських земель, завершення розмежування земель, формування державного земельного фонду, викуп земельних паїв державою
у визначених категорій громадян, .прийняття Закону
‘’Про обіг земель сільськогосподарського призначення’’
з широким громадським обговоренням і на закінчення
– продовжиння мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення на термін до врегулювання
зазначених питань.
Враховуючи всі можливі наслідки для України, у
відповідності до Статуту та Рішення XXV звітно-виборного з’їзду, Асоціація фермерів та приватних землевласників України в серпні 2015 року оголосила осінню
активізацію всіх своїх структур на захист рідної землі,

побудови Європейського фермерського устрою на селі,
за гідне людське життя.
З метою обговорення проблемних питань 21 серпня
відбувся семінар щодо земельної реформи та ринку землі в Україні: “Земельна реформа: стан, проблеми та шляхи її врегулювання. Ринок землі з 1 січня 2016 р., можливі загрози та виклики”, у якому взяли участь більше
50 чоловік. Серед них були голови обласних та районних
організацій Асоціації фермерів та приватних землевласників і Союзу сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів України та інших громадських організацій,
фермери і власники ОСГ від більшості областей України, народні депутати, представники проекту АгроІнвест
Олександр, дорадники, громадсько-політичні діячі.
На семінарі обговорювались проблеми, які виникають у земельних питаннях, а також можливі шляхи їх
вирішення.

Після закінчення семінару відбулося засідання Всеукраїнського Комітету захисту рідної землі, до якого входять понад 20 Всеукраїнських громадських організацій,
на якому було прийнято звернення до українського народу та до керівництва Держави.
Окрім того співголовою Комітету було обрано Степана Хмару, відомого громадсько-політичного діяча.

РІШЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОМІТЕТУ ЗАХИСТУ РІДНОЇ ЗЕМЛІ

			
від 21 серпня 2015 р., 								
На засіданні присутні лідери 12 громадських органі1) Відповідно до коаліційної угоди Верховної Ради
зацій із 20 членів Комітету.
України від 27.11.2014 визначити на законодавчому рівПрисутні: Голови обласних АФЗ, Союзу учасників ні щодо пріоритетної підтримки і розвитку сімейних
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів фермерських господарств, подолання бідності на селі
України, фермери, науковці, народні депутати України.
шляхом прийняття державної програми розвитку сільВсього присутніх - 53 чол.
ськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
ВИРІШИЛИ:
2) У зв’язку із загрозливими тенденціями у сфері зе1. Обрати співголовою Комітету народного депутата мельних відносин в Україні протягом вересня 2015 року
України, Героя України Степану Хмару.
вжити термінові заходи щодо усунення рейдерських
2. Співголовам за дорученням 20 громадських ор- схем по захопленню фермерських земель, корупції, криганізацій звернутись до Президента України, коаліції міналізації у сфері земельних відносин. З цією метою
у Верховній Раді України, Прем’єр- Міністра України, - прийняти закон про інвентаризацію земель сільськогромадських організацій та народу України щодо загро- господарського призначення, надр та природних ресурзи для української нації у зв’язку із можливим запро- сів. Виведення землі сільськогосподарського признавадженням ринку землі з 1 січня 2016 року (звернення чення із тіні в результаті інвентаризації, першочергово
додається).
виділити у приватну власність учасникам АТО в розмірі
3. Звернутись до коаліції та Уряду з вимогою:
50 га ріллі воїнам, які зазнали поранень та родичам тих,

Київ, пр.-т. 40 - річчя Жовтня, 93
хто загинув.
3) Прийняти нову редакцію закону про оренду землі
із чіткими обмеженнями щодо землеволодіння, користування та оренди; захисту прав власників земельних
паїв (без згоди першого власника заборонити оренду,
відчуження, заставу земельного паю).
4) Продовжити мораторій на ринок земель сільськогосподарського призначення на термін до реалізації
вище названих пунктів Рішення.
5) У випадку ігнорування нашого Рішення у відповідності до Конституції України Комітет захисту рідної
землі у 2-ій декаді жовтня 2015 року оголошує Всеукраїнську акцію (страйк) захисту рідної землі.
Дане Рішення довести до Українського народу та
влади України!
Головуючий співголова Всеукраїнського комітету
захисту рідної землі І. ТОМИЧ

ЗВЕРНЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОМІТЕТУ ЗАХИСТУ РІДНОЇ ЗЕМЛІ ДО УКРАЇНСАЬКОГО НАРОДУ!

Багатостраждальний український народе, у тебе
знову хочуть відібрати землю. А значить Волю! А значить щасливу Долю! Це почалося в 90-ті роки з намірів ще тоді не дати шанс Україні стати багатою незалежною країною, вирватись із радянської системи, як
це зробили наші сусіди – поляки, румуни, болгари та
інші народи. З тих часів і досі не дають жити і працювати, вирощувати хліб, виховувати дітей Українському
фермеру. Святий дарунок Господа Україні – сільськогосподарська земля у вигляді найродючіших у світі чорноземів вже сьогодні перетворилася в об’єкт усіляких
темних незаконних оборудок і спекулятивної наживи
спритних ділків, як своїх, так і чужоземних. У разі введення так званого ринку землі український селянин-господар стане наймитом у латифундистів і з часом буде
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зігнаний з неї, де працюватимуть найманці з бідних
країн Африки і Азії.
Звитяжний, патріотичний український народе, твої
відважні сини і доньки воюють сьогодні з підступним
агресором – Росією та внутрішніми сепаратистами, які
підло анексували Крим, а зараз бомблять міста і села
Донбасу, не дають чесним людям вільно хазяйнувати
на своїй землі. Всі ці героїчні зусилля по захисту рідної
землі можуть бути перекреслені українським «базаром
землі», після якого переможці стануть переможеними,
бо не буде Землі, не буде Господаря, не буде Села, не
буде Держави!
Непохитний у своїй християнський Вірі і в національному Духові український народе, не піддайся на
оманливі обіцянки «манни небесної» від продажу зем-

лі, бо тільки самовіддана чесна праця на ній Селянина і
його родини забезпечить заможне життя, щасливе майбутнє і успішний розвиток України, її достойне місце
серед держав – провідників Цивілізації.
Ми не можемо віддати а ні наше минуле, а ні майбутнє на стихію вакханалії під назвою «ринок землі
сільськогосподарського призначення з 1 січня 2016 р.».
У час війни, розгулу корупції, тотальної бідності,
чиновницького свавілля, судового безчинства Україна
ніколи так близько не стояла над прірвою.
Станемо разом і відвернемо трагедію!
Разом ми – сила!
Буде фермер – буде село!
Буде село – буде Україна!

РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ТЕЛ.: 044-501-78-23, 044-501-78-24

ФЕРМЕР УКРАЇНИ

5

№ 21-22 (367-368)
1-30 ЛИСТОПАДА 2015 РОКУ

НЕ ПРОСТИЙ ШЛЯХ ПО ЗАХИСТУ РІДНОЇ ЗЕМЛІ!

ЗВЕРНЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОМІТЕТУ ЗАХИСТУ РІДНОЇ ЗЕМЛІ ДО
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, УРЯДУ УКРАЇНИ ТА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Пане Президенте України!				
Пане Прем’єр-Міністр України!
Ми, Всеукраїнський комітет захисту рідної землі, а крайньою межею для нації є рідна земля.
в який об’єдналися понад 20 всеукраїнських громадЗвертаємось до Вас не допустити загрози, яка наських організацій, заявляємо рішучий протест проти висла над Україною, і пропонуємо спільно захистити
піднятого у владі питання про запровадження ринку рідну землю, Україну!
землі сільськогосподарського призначення з 1 січня
З цією метою вважаємо:
2016 року.
1) У зв’язку із загрозливими тенденціями у сфері
Ми стверджуємо, що це не тільки небезпечно з земельних відносин в Україні протягом вересня 2015
точки зору неготовності законодавчої бази, держав- року вжити термінові заходи щодо усунення рейдерних структур та судової влади до земельного ринку, а ських схем по захопленню фермерських земель, корупй таке, що ще більше поляризує суспільство в країні, ції, криміналізації у сфері земельних відносин. З цією
де йде війна, панує корупція, процвітає земельне рей- метою – прийняти закон про інвентаризацію земель
дерство та вбивства українських фермерів, де бідність сільськогосподарського призначення, надр та природселян сягає рівня Африканських країн, загалом ство- них ресурсів. Вивести землі сільськогосподарського
рюється вибухонебезпечна ситуація серед населення. призначення із тіні шляхом інвентаризації, першочерЗапровадження ринку землі може призвести до стихій- гово виділити у приватну власність, в розмірі 50 га
них бунтів і навіть громадянської війни. Україна ніко- ріллі, воїнам, які зазнали поранень та родичам тих, хто
ли так близько не стояла над прірвою.
загинув, учасникам АТО.
Пора усвідомити всім відповідальність перед наро2) Відповідно до коаліційної угоди Верховної Ради
дом і Богом за все, що відбувається і може відбутись,
України від 27.11.2014 року визначити на законодав-

Ультиматум владі!

7 вересня 2015 року відбулась прес-конференція Комітету захисту рідної землі за участі співголів Степана
Хмари та Івана Томича, на якій всеукраїнські громадські
організації, які входять до складу Комітету поставили
ультиматум владі – «Ні ринку землі». У разі не виконання вимог було обіцяно провести Всеукраїнський страйк
селян в Києві та в областях з використанням всіх способів офіційно дозволених протестних дій, включно з
перекриттям головних державних магістралей.

Всеукраїнська акція
протесту селян!

гою – продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.
Степан Хмара: латифундія – це смерть української
Держави! Питання землі – це питання національної
безпеки! Ми не повинні залишити наших нащадків без
можливості вільної праці на рідній землі!
Іван Томич: 2 – й удар фермерів по бажаючим «нагріти руки» на українській землі – це буде 1000 тракторів
під Верховною Радою, якщо протягом листопада місяця
влада не прислухається до вимог фермерів та не продовжить мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення.
На підтвердження небезпеки Президент АФЗУ навів данні, що понад 30 країн світу, в тому числі і Китай,
закумулювали величезні кошти для купівлі українських
чорноземів у випадку зняття мораторію.
У цьому випадку, за підрахунками фахівців, протягом 1,5 – 2 місяців буде скуплено до 80% землі іноземними компаніями – а це рівнозначно окупації країни , без
війни і без АТО.
Прес-служба Комітету

Ми не допустили «дерибану
землі»! Але це тимчасова перемога. Що далі?

Верховна Рада продовжила заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня
2017 року.
В зв’язку з не продовженням мораторію на продаж
земель сільськогосподарського призначення під стінами
Верховної Ради України відбулася акція протесту Асоціації фермерів та приватних землевласників України
спільно з Комітетом захисту рідної землі. В акції брали
участь селяни, фермери з усіх регіонів України, в тому
числі і з Автономної Республіки Крим. Загальна кількість учасників понад 2000 чол.
Перед цим селянська колона зупинилася перед Кабінетом міністрів України та вигуками “ГАНЬБА” висловила свою оцінку діяльності Уряду в сфері сільського
господарства. А на підтвердження цього демонстранти
ще й гарбуза урядовцям піднесли – справжнього, фермерського.
Проблем у селян вдосталь, але головне питання на
сьогодні – це не допустити продажу земель сільськогосподарського призначення. То ж і головна вимога до
депутатів - продовжити мораторій до врегулювання всіх
спірних питань та прийняття всіх необхідних законопроектів.
Необхідно зазначити, що зібратися біля парламенту
селян змусило ще й зростання випадків рейдерських
захоплень земель, зростання тиску не селян з метою
захоплення їх земель, ріст корупції в земельній сфері,
повернення старих корупційних “кадрів” у керівництво
земельного агентства та недолуга реформаторська політика влади, яка не враховує особливостей аграрного виробництва.

Питання землі – це питання
національної безпеки!

15 жовтня співголови Комітету захисту рідної землі
Степан Хмара та Іван Томич провели прес-конференцію
за результатами селянської акції, що відбулася 8 жовтня
під стінами Верховної Ради України з головною вимо-

За відповідний законопроект №3404 проголосували
309 народних депутатів.
Законом продовжується до 1 січня 2017 року дія
мораторію на купівлю-продаж та відчуження іншими
способами земельних ділянок сільськогосподарського
призначення та на внесення права на земельну частку до
статутних капіталів господарських товариств, дія яких
закінчується 1 січня 2016 року.
Продовження мораторію дозволить зняти соціальну
напругу, яка виникла у суспільстві на сьогоднішній день,
та сподіваємося що цей час буде використано для розроблення чіткого правового механізму запровадження з
часом прозорого ринку земель сільськогосподарського
призначення.
Але заспокоюватися не потрібно ні державі, ні тим
паче фермерам, селянам. Продовження мораторію ми
спостерігали вже не один раз. То що ж потрібно зробити
в першу чергу, щоб не опинитися через рік в такій же
самій ситуації?
Про це розмова з співголовою Комітету захисту рідної землі, президентом АФЗУ Іваном Томичем.

РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ТЕЛ.: 044-501-78-23, 044-501-78-24

Верховна Радо України!
чому рівні пріоритетну підтримку розвитку сімейних
фермерських господарств, подолання бідності на селі
шляхом прийняття державної програми розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, запровадження європейських норм і принципів підтримки розвитку сільської місцевості.
3) Прийняти нову редакцію закону про оренду
землі із чіткими обмеженнями щодо землеволодіння,
користування та оренди; захисту прав власників земельних паїв (без згоди першого власника заборонити
оренду, відчуження, заставу земельного паю).
4) Невідкладно здійснити реформування судової
системи України, усунення корупції в судовій системі.
5) Продовжити мораторій на ринок земель сільськогосподарського призначення до виконання вище
наведених умов.
За дорученням членів Комітету, співголови:
І.Томич, С.Хмара

Чи задоволені Ви рішенням
парламенту?

Нажаль. голосування 309 депутатів було емоційне, а не
виважене,з розумінням проблеми яка назріла в аграрному
секторі економіки і суспільстві в цілому.
Комітет захисту рідної землі пропонував законодавчо
чітко визначити перелік законів які необхідно прийняти до
можливого запровадження ринку землі. А на розгляд було
винесено лише один закон про обіг земель сільськогосподарського призначення. Тобто, ми не бачимо чітко визначеного законодавчого врегулювання земельної проблематики. А це говорить про те, що ні влада, ні парламент не
знають, а що потрібно робити?

Які пропозиції були у Комітета захисту рідної землі?

Ми пропонували і пропонуємо чіткі кроки у вирішенні
проблеми земельних відносин.
Перше. За участі новообраних громад провести інвентаризацію наявних земель «з низу», бо ніхто не знає фактичного стану справ у земельній сфері.
Друге. Необхідна нова редакція закону про оренду
землі. Через цей закон необхідно вирішити принципові
питання для майбутньої структури аграрної країни. Це
питання захисту власника земельного паю. Це питання
чітких правил взаємовідносин орендарів та орендодавців
у відношенні оренди земельних паїв. Це питання чіткого
визначення цінових аспектів оренди землі та договірних
взаємовідносин двох суб’єктів господарювання з врахуванням регіональних особливостей.
Третє. Необхідно законодавчо дати чітку орієнтацію на
європейський розвиток сільської місцевості. Це сімейна
ферма, яка дає можливість моделювати таку систему на
селі. Потрібен базовий серйозний закон, який би об’єднував закон про особисте селянське господарство, закон про
фермерське господарство та закон про сімейну ферму.
Четверте. Необхідно прийняти пакет законодавчих
змін, що стосуються земельного кадастру, усунення корупції і виведення земельних відносин з тіні. Необхідна чітка,
відкрита і прозора система контролю земельних відносин
в Україні.

Отже, на Вашу думку проблема з землею не знята?

Так. Проблема залишається. Вона лише відтермінована. Одним законом в цій системі координат, яким би
він ідеальним не був, не можливо вирішити питання які
стоять перед можливим запровадженням ринку землі.
Підготовка цього матеріалу стала можливою завдяки підтримці американського народу, наданій черезUSAID. Зміст матеріалів необов’язково відображає
точку зору проекту USAID АгроІнвест або уряду США.
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НАЗВАЛАСЯ СЕСТРОЮ ПОКІЙНОЇ Й ЗАЗІХАЄ НА ЇЇ ЗЕМЛЮ,
БО ТАК ПОРАДИЛИ «ЗАІНТЕРЕСОВАНІ ЛЮДИ».

Упродовж тисячоліть земля вважалася найбільшим багатством. Землероби ласкаво називали її своєю годувальницею. Хоча нерідко клаптик землі ставав приводом до тривалої ворожнечі й навіть братовбивства. Схоже, що сучасні
люди мало змінилися й у бажанні будь-що заволодіти земельною ділянкою забувають про норми моралі та людяності.
Понад рік житель с.Якимове Великобагачанського району на Полтавщині Володимир Вірченко у суді доводить своє
право на земельний пай, що залишився після смерті колишньої колгоспниці Ганни Коблик. У свою чергу, керівник СФГ
«Грунтознавець» Володимир Чишко з сусідньої Скибівщини, який обробляє цей пай без договору оренди, наполягає
на визнанні спадщини відумерлою (тобто такою, що не має
спадкоємців). У своїй заяві до суду він припускає: успадкувавши земельну ділянку, Володимир Вірченко віддасть її в
оренду іншому сільгоспвиробнику. До справи долучилася й
жителька с.Степанівка, яка називає себе родичкою померлої
й теж претендує на пай.
Діти жили у старенької без рішення органів опіки й
піклування
Володимир Вірченко майже не пам’ятає матері - йому
було п’ять років, коли у 1988 батько Володимир Леонтійович після розлучення, з двома дітками, приїхав з Росії на
рідну Полтавщину. Батько влаштувався на роботу в колгосп
«Колос», що у с. Якимове Великобагачансько району, й став
квартирантом самотньої пенсіонерки Г. Коблик. А за кілька
місяців зник. Коли діти пішли до школи, адміністрація закладу подала на нього в розшук, але безрезультатно. Що трапилося з чоловіком, де він подівся – невідомо.
Усі турботи про дітей узяла на себе чужа для них людина
– Ганна Федорівна Коблик. Літня жінка, не маючи власних
дітей і родичів, так прив’язалася до покинутих малюків, що
відмовилася віддавати їх у дитячий заклад.
– Через похилий вік Ганни Федорівни її не призначали
опікуном, – згадує директор Якимівської середньої школи
Ольга Омелянович. – Володя й Аня без жодних рішень органів опіки і піклування жили в будинку старенької, а вона
утримувала їх на свою пенсію. Діти мали окрему кімнату,
завжди були охайно зодягнуті, нагодовані, доглянуті. Після
школи Володя пішов працювати у місцеве господарство і,
як і раніше, мешкав з бабусею. Невдовзі хлопця призвали на
службу в армію, а коли він повернувся, господарство розпалося, тож працювати було ніде.
Обидві скарги – ідентичні.
Ганна Федорівна Коблик, яка померла у 2006 році, була
доброю й чуйною жінкою. Але їй бракувало елементарних
знань законодавства і заповіту вона не залишила. Формально
В. Вірченко був чужою для неї людиною, тож не мав права
користуватися її майном після її смерті. Він неодноразово
звертався в сільраду, але там йому не змогли нічим зарадити.
А невдовзі лікарі виявили у нього хворобу і він змушений
був надовго відлучатися на лікування.
З 2008 року В. Вірченко почав оформляти документи,
щоб у судовому порядку встановити факт проживання з Г.
Ф. Коблик однією сім’єю не менш як п’ять років до часу відкриття спадщини. Це дозволило б йому набути статус спадкоємця четвертої черги, а оскільки спадкоємці першої, другої
та третьої черг відсутні – й успадкувати майно. Але через
хворобу та інші обставини подав позов до суду лише у 2014
році.
На суді, що відбувся 18 вересня 2014 року, виступило
чимало свідків. Усі вони підтвердили факт постійного проживання Вірченка В. В. з померлою Коблик Г. Ф., тож суд
задовольнив його клопотання. А 29 вересня, за день до того,
як це рішення мало вступити в силу, СФГ «Ґрунтознавець»
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та Якимівська сільська рада одночасно подали скарги до
Апеляційного суду Полтавської області , заперечуючи факт
проживання В. Вірченка з померлою. Цікаво, що обидві
скарги ідентичні – слово в слово повторюють одна одну, мають однакові граматичні помилки й набрані однаковісіньким
шрифтом.
А земля й досі «в оренді».
Фермер Володимир Чишко стверджує, що поява претендента на спадщину Г. Коблик стала для нього цілковитою
несподіванкою:
– Ганна Федорівна завжди вважалася самотньою пенсіонеркою, - каже він. – Тому наше господарство взяло на себе
всі витрати на поховання. А Вірченка я ніколи не бачив там.
Зазначимо, що договір оренди земельної ділянки, яка
належала Г. Коблик, закінчився ще у 2007 році. Проте СФГ
«Ґрунтознавець», наче нічого й не трапилося, донині продовжує нею користуватися. І зацікавленість Володимира Чишка
у тому, щоб В. Вірченко не успадкував майно своєї названої
бабусі, цілком очевидна. А от позиція голови Якимівської
сільради Галини Солод видається досить дивною. На суді
жінка свідчила на користь В. Вірченка, а за 10 днів… підписала скаргу Якимівської сільради. Не важко здогадатися,
що голова сільради змінила свою думку після розмови з В.
Чишком, який, вочевидь, був ду-у-же переконливим.
Різні люди, різні цілі.
За дивним збігом обставин, обидва зацікавлених у цій
справі мають однакові імена й по батькові. Проте вони зовсім
різні, і їхнє життя – теж. Володимир Володимирович Чишко
здобув вищу освіту, став фермером. До того ж, погодьтеся,
користуючись паями померлих і нічого за це не сплачуючи,
отримує чималий прибуток. Тепер, керуючи потужним господарством, він щедро допомагає школам, дитсадкам, фінансує культуру та спорт на селі.
Володимира Володимировича Вірченка виховувала проста сільська малоосвічена бабуся-трудівниця. І хоча вона
зуміла дати йому головне – щиру любов, проте через бідність він ніколи не задумувався про вищу освіту чи успішну
кар’єру. Коли чоловіка без засобів до існування спіткало чергове нещастя – тяжка хвороба – можна було припустити, що
він остаточно зломиться. Та Володимирові вистачило сил,
щоб приборкати недугу.
У червні 2015 року В. Вірченко поховав свою молодшу
сестру Аню, після якої залишилося дві маленьких донечки.
Тепер він ще більше прагне отримати бабусин пай.
- Не знаю, скільки мені відпущено долею, та я дуже хочу,
щоб після моєї смерті дівчатка успадкували хоча б земельну
ділянку, - каже він.
Володимир Чишко, навпаки, стверджує, що земля його не
цікавить, а апеляційну скаргу він подав лише «заради справедливості». І ось тепер ці різні люди, які декларують різну
мету, намагаються в суді відстояти зовсім протилежне. І діють вони теж по-різному.
– Чисто по-людські мені шкода Володимира,– говорить В.
Чишко. – Я особисто телефонував йому й пропонував допомогу – ліками, харчами, грошима. Правда, зауважив: «Якщо
будеш, Володю, йти проти нас, ні в чому не допоможемо».
Факт такої розмови підтверджує й В. Вірченко. При цьому зазначає: В. Чишко поставив йому єдину умову: він має
відкликати з суду свою заяву. Наївний молодий чоловік повірив у шляхетні наміри шанованої у районі людини та написав відповідне клопотання до суду. На щастя, суддя апеляційного суду не взяв клопотання до уваги, аж поки не пояснив:
якщо Володимир відмовиться визнавати факт спільного проживання з покійною, то вже ніколи не зможе отримати спадщину. Чоловік переконався: лише завдяки порядності судді
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він не став бомжем.
Коли не вистачає аргументів…
Апеляційний суд направив обидві скарги до Великобагачанського райсуду – щоб той тепер розглянув ще й майновий
спір, що виник. Як розповідає представник В. Вірченка у суді
Любов Бочкарьова, протилежна сторона (тобто Якимівська
сільська рада та СФГ «Грунтознавець») використовували не
завжди чесні методи тиску на суд. Так, представник господарства перед початком судового засідання Апеляційного суду
Полтавської області просив суддів видалити з залу В. Вірченка,
оскільки той хворий на туберкульоз.
Та голова Якимівської сільради Галина Солод пішла ще
далі (певно, щоб позбавити В. Вірченка права на спадок): у
2015 році вона надала судовому засіданню погосподарську
книгу за 2001 – 2005 роки по особовому рахунку № 251, де в
графах 12 (вибув) та 13 (повернувся) вказано, що Вірченко В.
В. у 2003 році вибув на військову службу. Роком раніше цієї
відмітки взагалі не було. То хто її зробив? Чи, бува, не сама
голова сільради?
Однак 16 липня ц.р. суд першої інстанції ухвалив рішення
на користь Володимира Вірченка.
Звідки взялася третя сторона?
У судовому засіданні як третя сторона брали участь СФГ
«Грунтознавець» та жителька с. Якимове Катерина Іванівна
Гордієнко. Обоє самі подали заяви про участь у судовому процесі. Варто зазначити, що СФГ «Грунтознавець» користується
земельним паєм померлої без укладення договору оренди. А
Катерина Гордієнко стверджує, що вона – двоюрідна сестра
покійної. Правда, надати суду якісь документи на підтвердження своїх слів вона так і не змогла.
На запитання, чому майже 10 років не претендувала на
спадщину сестри, а тут раптом звернулася до суду, К. Гордієнко щиросердно відповідає:
- Раніше не хотіла на ту землю позіхати (певно, мається на
увазі «зазіхати» - авт.), а тут добрі люди підказали, що можна
звернутися до суду. Хто підказав? Та заінтересовані в тій землі
люди…
Не зайве додати, що К. Гордієнко жодного разу не була присутня в судовому засіданні, від її імені виступав представник,
причому це… працівник СФГ «Грунтознавець».
Суд порушив норми процесуального права.
І ось 8 жовтня 2015 року колегія суддів судової палати у цивільних справах Апеляційного суду Полтавської області у складі суддів Карнаух П. М., Кривчун Т. О., Чумак О. В. розглянула
справу за апеляційною скаргою Катерини Гордієнко на рішення Великобагачанського районного суду. У задоволенні позову
Вірченку В. В. відмовлено. Суд задовольнив апеляційну скаргу
особи, яка так і не довела родинних відносин з Коблик Г. Ф.!
Як розповідає Л. Бочкарьова, напередодні засідання суд надіслав позивачу та його представнику лише повістку, а от копії
апеляційної скарги та доданих до неї матеріалів не надав. До
того ж, розглянув справу, проігнорувавши клопотання представника позивача про її відкладення з поважних причин. Таким чином, суд апеляційної інстанції двічі(!) порушив норми
процесуального права. Це викликає серйозні сумніви у об’єктивності та неупередженості суду.
Володимир Вірченко, якого дехто на селі намагається
оббрехати, зобразити ледарем і п’яницею й у результаті залишити без даху над головою, сильний духом чоловік. Адже на
його долю випали тяжкі життєві випробування, які під силу
далеко не кожному. Та він уперто намагається побороти тяжку
хворобу й налагодити своє життя. І збирається подавати касаційну скаргу на рішення апеляційної інстанції.
Зінаїда МАТЯШОВА,
заступник редактора газети «Полтавська думка».
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– Україна, – говорить Григорій Прохорович, – має винятково великий потенціал для розвитку тваринництва,
а саме наявність сприятливих природно-кліматичних, земельних, трудових ресурсів тощо. На його думку, зараз
дана галузь сільського господарства опинилася в досить
тяжкому стані. Чому так сталося? Можливо, мої слова комусь не сподобаються, але наше тваринництво зламала...
держава, послідовно руйнуючи сільське господарство під
виглядом реформ. Колись класик реформування Петро
Столипін говорив, що коли реформи протягом двох років
не дали результатів, то це не реформи. Натомість наше
чиновництво „від АПК” десятиліттями товче воду в ступі
без жодних позитивних зрушень, і нікого за це не тільки
не звільняють, а навіть не критикують. Замість молочних
річок і скель із м’ясних продуктів маємо масове скорочення поголів’я сільськогосподарських тварин, зниження
продуктивності, збитковість виробництва та погіршення
якості продукції. А подібні „успіхи” реформаторів ставлять під загрозу національну продовольчу безпеку, знижується експортний потенціал країни та погіршується
соціальна ситуація в сільській місцевості.
Чи був розпад СРСР головним чинником зруйнування
інфраструктури сільського господарства в Україні? Григорій Наконечний переконаний, що цей чинник значною
мірою вплинув не тільки на появу негативних явищ в
українській тваринницької галузі, а й на стан агропромислового сектору української економіки в цілому. Навіть раніше, ще „за колгоспів”, зниження рентабельності
виробництва яловичини змусило великі сільськогосподарські підприємства, на які в радянський час припадала
левова частка поголів’я ВРХ, відмовлятися від вирощування худоби як від нерентабельного виду бізнесу. Відповідно, якщо 1990 року 85,6% усього поголів’я ВРХ
належало сільськогосподарським підприємствам, то в
1995р. частка даних підприємств становила вже 78%, а
кількість поголів’я скоротилася з 21 млн. голів до 15 млн.
голів. Закономірно, що в умовах ринкової економіки тепер уже приватні підприємства продовжували в основній
своїй масі позбуватися від збиткових видів діяльності:
протягом 1992 - 2009 років поголів’я ВРХ зменшилося на
19,3 млн. голів, корів – на 5,5 млн., свиней – на 11,3 млн,
овець – на 6,8 млн., птиці – на 45 млн. голів, бджолосімей – на 852 тис. Скоротилася чисельність поголів'я ВРХ
та свиней і в господарствах населення: відповідно на 182
тис. і 1,5 млн. голів. На 1 грудня 2009 року в усіх сільгосппідприємствах України залишилося лише 1,6 млн.
голів ВРХ. Для порівняння: навіть після війни, наприкінці 1945 року, в колгоспах залишалося 3,2 млн. голів ВРХ,
зокрема 2,8 млн. корів, 3 млн. голів свиней та 3,3 млн.
голів овець.
Слід віддати належне українським селянам: після
розпаду СРСР і, відповідно, занепаду колективних сільськогосподарських підприємств, які досі були основним
джерелом доходу для людей у сільській місцевості, вони
були змушені зайнятися самозабезпеченням. Завдяки їм
у перші десятиріччя української незалежності поголів’я
ВРХ у господарствах населення не тільки не скоротилося, а навіть мало тимчасову тенденцію до зростання.
Так, 1990 року кількість стада налічувало 3,54 млн. голів,
а вже до 2000 року зросло до 4,38 млн. голів. Протягом
1990 - 2000 років поголів’я худоби, яку селяни утримува-

ли в своїх домогосподарствах, зросла з 14,4% до 46,5%. А
в наступні десять років в господарствах населення зосередилося навіть 65% від загального поголів’я ВРХ. Коли
великі господарства від худоби почали позбуватися, потужності виробництва м'яса ВРХ зменшилися з 1808 тис.
т 1990 р. до 97 тис. т 2011 р. Натомість особисті господарства населення виробили в 2011р. 302 тис. т яловичини проти 177 тис. т 1990 р. Бо вміли хазяйнувати! На
жаль, „радники” з Мінагрополітики продовжували дезорієнтувати уряд, стверджуючи, що інтенсивний розвиток
скотарства можливий тільки за розвитку великих сільськогосподарських підприємств. Відтак щойно підняті з
колін фермерські та особисті селянські господарства не
отримали належної державної підтримки і були обмежені
в можливостях нарощення обсягів виробництва яловичини та молока.
Як кажуть, молоко у корови на язиці. Іншими словами, тваринам потрібні якісні корми в достатній кількості.
Кормовиробництво, переконаний Григорій Прохорович,
є одним із базових факторів для успішного розвитку скотарства. Організація кормової бази включає певну систему виробництва і використання кормів, що характеризується відповідною структурою посівних площ кормових
культур, технологією виробництва, заготівлі, зберігання
і приготування кормів. В Україні залежно від природних
умов та від характеру і структури кормовиробництва застосовують в основному три способи утримання стада:
прив’язний, безприв’язний із вільно-вигульним утриманням на глибокій підстилці і безприв'язно-боксовий.
Так ось, сьогодні рідко можна побачити корів на випасах.
Згідно статистичних даних, відбулося скорочення посівних з площ під кормові культури на 80%: з 11999 тис. га
в 2009 р. до 2477тис. га в 2011 р. Ця тенденція негативно
вплинула на створення міцної кормової бази для скоту.
А як забезпечити українців їхнім чи не найголовнішим продуктом, тобто салом? Григорій Наконечний
вважає свинарство однією з ефективних галузей тваринництва. Воно забезпечує населення цінними продуктами
харчування - такими як м'ясо та сало. Після забою свиней
залишаються побічні продукти – шкури, щетина, кишки,
кров тощо, які використовують як сировину для подальшої переробки. Серед сільськогосподарських тварин свині виділяються високим забійним виходом: у молодняка
він становить 70 – 75 %, у дорослих тварин – 80 – 85 %.
Свиняче м'ясо відрізняється великим вмістом повноцінного і легкозасвоюваного білка і незамінних амінокислот.
Перетравність свинячого м'яса в організмі людини становить 90 - 95 %, а свинячого жиру – 97 – 98 %. За калорійністю свинина значно перевершує яловичину і баранину.
У 1 кг свинини середньої якості міститься близько 2500
калорій, а в 1 кг яловичини – тільки 1500.

Для свиней характерні скороспілість та багатоплідність, які дають можливість за короткий період отримати від них значно більше м’яса, ніж від інших видів
сільськогосподарських тварин. Тому не випадково свинарство вважають галуззю великих можливостей. Та не
оминула криза і цю галузь: кількість свиней у великих
сільськогосподарських підприємствах зменшилася з
14071 тис. гол. (1990 р.) до 3319 тис. гол. (2011р.). Як наслідок, об'єми виробленого м'яса скоротилися майже в 3
рази за період з 1990 по 2011 рр.: з 894 тис. т до 305 тис.
т відповідно. В той же час, на утриманні в господарствах
населення знаходилося в середньому 55% від загальної
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кількості тварин та було вироблено 57% свинини. Зате,
коли на свиней нападає якась пошесть, в домашніх господарствах вони мають лише одну долю: під ніж, і то крадькома. Попереджувальні заходи практикують тільки багаті
виробники з тисячами голів свиней.
То що ж залишається пересічним українським гурманам? Невже осоружні „ніжки Буша”? Григорій Прохорович заперечує: не тільки ніжки, а й багато іншого може
дати правильно організоване птахівництво. Зокрема, це
яйця і м’ясо, які характеризуються високою поживністю,
відмінними дієтичними і смаковими якостями. Побічну
продукцію птиці ефективно використовують у народному господарстві. Так, пух і пір’я є цінною сировиною для
легкої промисловості. Послід птиці багатий на протеїн
(25 - 40%), фосфор та інші мінеральні речовини, тому
його використовують як органічне добриво. Після висушування послід можна згодовувати великій рогатій худобі і свиням. Наявність у його складі сечової кислоти дає
можливість використовувати послід для виготовлення
медичних препаратів. Із відходів забою та інкубації яєць
виготовляють сухі білкові корми, що містять 50 - 85 %
протеїну, всі незамінні амінокислоти, вітамін В12 та інші
поживні речовини.

В Україні вирощують курей, індичок, качок, гусей,
цесарок, перепілок та ін.
Важливим фактором розміщення птахівництва є орієнтація на споживача. Тому найвища концентрація поголів’я птиці спостерігається в приміських АПК. Висока
концентрація спостерігається також в Лісостепу і в Степу, де птахівництво орієнтується на використанні зерна
(концентрованих кормів).
Важливою галуззю тваринництва є вівчарство. Воно
дає таку цінну продукцію, як вовна, овчина, смушки, овечі шкури та високопоживні продукти, що користуються
великим попитом у населення, – м'ясо, жир, молоко. Баранина відзначається високим вмістом повноцінного білка, а також незамінних амінокислот.
Як і в інших галузях тваринництва, протягом аналізованого періоду відбулося зменшення чисельності овець
та кіз з 8418,7 тис. гол у 1990р. до 1739,4 тис. гол у 2011р.
Крім основних галузей тваринництва, в Україні розвиваються і такі галузі, як конярство, кролівництво, рибництво та ін.
Україна входить до п’яти провідних держав світу, що
мають розвинене бджільництво, хоча й тут зусиллями
„реформаторів” досягнуті помітні негативні результати.
Про рибництво ми вже писали, і ще напишемо при
нагоді.
А тепер настав час підбити підсумки бесіди з Григорієм Наконечним щодо тваринництва взагалі. Зокрема,
вважає фахівець, вітчизняне скотарство потребує більш
ефективного державного захисту. Це дало б можливість
зупинити негативні тенденції в розвитку скотарства: скорочення поголів’я тварин, вагоме зниження продуктивності худоби, погіршення її якісного складу. Проте величина фінансової підтримки з боку держави не є гарантом
успішності в виробництві продукції ВРХ. Тому залишається широке поле для досліджень механізмів державної
підтримки розвитку тваринництва з метою відновлення
потенціалу галузі та забезпечення населення продуктами
харчування, а країни – стабільними міжнародними позиціями.
Спілкувався Володимир Майський
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КАЛИНА

ФЕРМЕР УКРАЇНИ

ЦІЛЮЩІ ДАРУНКИ ОСЕНІ

Гіркуваті ягоди калини містять багато вітаміну С, а
також вітаміну Р, необхідного для того, щоб організм
повністю засвоїв аскорбінову кислоту. Завдяки цьому,
калину дуже часто використовують для лікування застуди, а також в якості профілактичного засобу в розпал
епідемії грипу та ГРЗ. Ягоди калини здавна відомі, як
дієвий засіб під час лікування багатьох захворювань.
Настоянку з цієї рослини використовують для лікування гіпертонічної хвороби, атеросклерозу, гастритів
та колітів, виразки, спазму судин. Велика кількість вітаміну К робить ягоди калини незамінними помічниками
серця і судин.
Настоянка з калини
Розтерти 20 г плодів, залити окропом (250 мл), настояти 4 години та вживати по 100 мл 2-3 рази на день перед
їжею. Цією настоянкою також можна лікувати висипи на
шкірі (змащувати 2-3 рази на день) та використовувати її
як краплі під час носових кровотеч.
Найбільше прихильниць калини серед жінок. Не випадково її здавна вважали символом дівочої краси. Сік
із ягід калини покращує колір обличчя, позбавляє від
вугрів, розгладжує дрібні зморшки і омолоджує шкіру.
ШИПШИНА

Сьогодні обліпиха зайняла належне місце в садівництві та медицині. Сучасні медики цінують обліпиху.
Олія з ягід колючої рослини входить до складу препаратів для лікування виразки шлунка та гастритів, мазей для
обробки ран і опіків, косметичних засобів для чутливої й
запаленої шкіри. Такою повагою обліпиха користується
цілком заслужено. Адже її ягоди буквально «нафаршировані» вітамінами. Особливо багато в обліписі вітаміну
А. За його кількістю вона залишає далеко позаду навіть
моркву. Тим людям, які бажають зберегти свій зір гострим, не варто обділяти терпкі ягідки своєю увагою.
В обліписі багато вітамінів групи В і корисного для
серця і судин вітаміну К. Крім того, вона містить фітонциди – свого роду натуральні антибіотики, що допомагають при запальних захворюваннях та застуді. Корисна
обліпиха й тим, хто нічим не хворіє, а хоче якомога довше залишатися молодим. У її ягодах повнісінько вітаміну Е – головного антиоксиданта, який рятує від передчасних зморшок і серцевих хвороб.
ЖУРАВЛИНА

Визнаний чемпіон серед рослин за вмістом вітаміну
С. За вмістом аскорбінової кислоти шипшина впевнено
обходить лимони, апельсини, чорну смородину. Саме
тому її вважають кращим засобом для зміцнення імунітету й захисту від вірусів та інфекцій. Не випадково в
США в роки Другої світової війни сотні акрів засаджувалися шипшиною в рамках програми «Сади перемоги»,
а врожай майже цілком відправляли в охоплену війною
Європу.
Вважалося, що воїнам і ослабленим недоїданням
мешканцям просто необхідне таке підживлення. Однак,
щоб отримати від шипшини максимум користі, потрібно
знати кілька тонкощів. Найбільш вітамінний сорт шипшини – коричневий. Його легко визначити за невеликими подовженими плодами.
На кількість корисних речовин впливає і час збору
ягід. Справа в тому, що коли цілющі плоди висять на
гілці, кількість аскорбінової кислоти в них зменшується,
але при цьому самі ягоди стають більш солодкими.
Отже, якщо ваша мета – отримати найбільше корисних речовин, збирайте шипшину лише тоді, коли ягоди
стануть червоними, а якщо хочеться солоденького – залиште плоди повисіти на кущах аж до заморозків.
ОБЛІПИХА
Її соковиті, ароматні, кислі або солодкувато-кислі
бурштиново-жовті або яскраво-червоні плоди, що гронами дозрівають на кущі наприкінці літа (кінець серпня
– початок вересня), рясно обліплюють плодоносні гілки.
Можливо, саме тому ця рослина й отримала таку назву
– обліпиха.
Про цілющі властивості обліпихи знали ще стародавні греки. Правда, вони використовували її не для свого оздоровлення, а для лікування коней.
А ось китайські знахарі просунулися набагато далі. У
Піднебесній обліпиху називають «ягодою здоров’я та довголіття», з її допомогою лікували десятки захворювань.

Справедливості заради варто зазначити, що, в порівнянні з іншими ягодами, вітамінів у журавлині не так
вже й багато. Наприклад, за вмістом аскорбінової кислоти журавлина поступається чорній смородині аж у 13
разів. А шипшині – у 40. Втім, така відносна бідність з
лихвою компенсується великою кількістю мікроелементів. У ягодах журавлини багато калію, йоду, магнію.
Журавлиний морс – чудовий протизастудний засіб.
Ягоди журавлини наділені жарознижуючим ефектом,
чудово вгамовують спрагу, допомагають організму хворого позбавлятися від токсинів, котрі накопичилися під
час застуди.
ГЛІД

Ця ягода – справжній друг для всіх сердечників. Глід
має розширюючий вплив на судини і покращує засвоєння кисню серцевими м’язами (вони починають скорочуватися сильніше і рідше), знімає аритмію. Ягоди нормалізують сон, тому настоянку з них часто рекомендують
при безсонні і нервових розладах.
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Плоди глоду містять велику кількість пектину, що
знижує рівень шкідливого холестерину в крові і виводить з організму токсини і шлаки. В ягодах також багато
органічних кислот, необхідних для нормального травлення.
Всім добре відома настоянка з глоду, яку продають у
кожній аптеці! Але хочемо застерегти любителів самолікування! Зловживати ягодами глоду не можна: якщо їх
з’їсти більше склянки, це може викликати сонливість і
порушення ритму серцевих скорочень.
Із глоду можна приготувати джеми, мармелад, інколи його додають до чаю для лікувального ефекту. А з
розмелених ягід, із додаванням меду, виходить чудова
начинка для смачних солодких пиріжків.
АРОНІЯ

Цим милозвучним ім’ям називають відому всім чорноплодну горобину.
Як виглядає чорноплодна горобина? Невисокий густий кущ 1,5-2 м заввишки. Листки подібні до вишневих,
трохи блискучіші. Квіти горобини п'ятипелюсткові, білі
або рожеві. Цвіте у травні – червні.
Плоди зібрані в грона, соковиті, чорні з сизим нальотом, від 6 до 16 мм у діаметрі, достигають наприкінці
літа або на початку осені, кислувато-солодко-терпкуваті
на смак.
Коли застосовують чорноплодну горобину?
За вмістом вітаміну В чорноплодна горобина не поступається лимону, саме тому вона по праву вважається
однією з протизастудних ягід. У плодах багато рутину,
аскорбінової кислоти, цукру, в них також містяться органічні кислоти, каротин, вітамін РР, дубильні речовини,
флавоноїди, антоціани, мікроелементи – фосфор, мідь,
марганець, молібден, магній, залізо. Плоди горобини є
концентратом вітаміну Р, котрий ущільнює стінки судин і зменшує їх ламкість. Тому їх рекомендують при
атеросклерозі, гіпертонічній хворобі, при геморагічних
діатезах, анемії, гломерулонефриті, кровотечах різного
походження, при лікуванні антикоагулянтами.
Завдяки високому вмісту йоду, ці ягоди часто використовують для лікування щитоподібної залози (при тиреотоксикозах). Препаратами на основі чорної горобини
лікують гіповітаміноз, хвороби жовчного міхура.
Гіпертоніки знають, що варто випити невелику кількість соку чорноплодної горобини, і тиск почне знижуватися. Трудоголіки ж цінують аронію за здатність швидко
знімати розумове й фізичне напруження.
З ягід горобини чорноплодної рекомендують виготовляти повидло.
Повидло з ягід горобини
1 кг ароматних і дещо підсушених ягід розтирають
з 700 г цукру-піску. Вживають по 75 - 100 г двічі на день
у поєднанні з вітаміном С. Зберігають у сухому прохолодному місці.
В ягодах містяться речовини, котрі гальмують розмножування мікробів. Повидло протипоказане при
підвищеному зсіданні крові та при виразковій хворобі
шлунка чи дванадцятипалої кишки, тому що збільшує
виділення шлункового соку та активність шлункових
ферментів.
Горобину також рекомендують при гастритах з пониженою секреторною функцією. Обережно її слід вживати при тромбофлебітах та захворюваннях із підвищеним
протромбіновим індексом. При гіпертонії ефективний
свіжий сік, потрібно вживати натщесерце по півсклянки
протягом 15 днів.
Сподіваємося, що корисні, смачні та цілющі осінні
ягоди нікого не залишать байдужими! Правильно користуйтеся дарами природи на благо свого здоров’я!
Володимир Майський
За матеріалами спеціалізованих видань
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