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На сьогодні сервіс має наступний 
функціонал:

аналіз агропогоди на конкретному полі;
спостереження за показниками з мете-
останцій на відстані до 40 км від влас-
ного поля;
детальний прогноз та історія показ-
ників поля за останні 10 років;
отримання сповіщень за важливими по-
казниками поля;
створення власного набору показників 
для швидкого доступу до важливих ме-
теоданих.
«Спочатку у нас були лише показ-

ники щодо поля, моделювання погоди. 
Зараз ми розширили функціонал, до-
давши історію метеостанцій. Відтепер є 

«Рік народження – 37-й, я пишу – і тремтить рука: невідомий 
хтось і підступний пише наклеп на більшовика», - отак 
несподівано поетичними рядками відповів колись мені Генеральний 
конструктор ракетно-космічного КБ «Південне» Станіслав 
Конюхов, коли я, вперше знайомлячись з ним, попросив його 
переповісти свою біографію. Я навіть наразі не знаю, чиї це рядки 
– може, що й самого Станіслава Миколайовича, а згадую їх лиш 
по пам’яті, тому за дослівність не ручаюся. Ними Конюхов, як 
не важко здогадатися, дав зрозуміти, що народився у рік початку 
жахливих сталінських репресій в СРСР. Хоч за більш дивніше я 
сприйняв те, що народився він 12 квітня – у день, який згодом 
стане Міжнародним Днем космонавтики. Скажете, трапився збіг 
випадково, що за багато літ до першого польоту у позаземний 
простір Юрія Гагаріна народилася в цей історичний для земної 
цивілізації день людина, яка врешті-решт очолить на той 
момент найбільше на планеті КБ ракетної техніки. І оскільки 
очолить в найскрутніший для нього момент, то головне, що зуміє 
й зберегти його для рідної держави, дякуючи чому наша незалежна 
Україна лишилася однією з найпотужніших космічних у світовому 
товаристві.
Народився Станіслав Конюхов, до речі, в Росії – у селі Бекреневе 
Вологодської області. Цікаво, що в сім’ї колгоспниці і військового 
юриста. Але виріс та закінчив школу у Дніпропетровську. 
Тут з повоєнних літ минулого сторіччя назовсім й поселилися 

його батьки. Причому, мати-колгоспниця стала робітницею 
Південного машинобудівного заводу, на якому буде виготовлено 
понад дві з половиною тисячі ракетоносіїв і замало не 800 
супутників Землі та інших космічних апаратів, сконструйованих 
в КБ «Південне». І це не враховуючи кількох тисяч ракет суто 
військового призначення, яким свого часу не було рівних у світі. 
Знову може й випадково склалося так, що Станіслав Конюхов 
разом зі своїми колегами прославить завод, на якому працювала 
його рідна матуся, а Дніпропетровськ, який обрали для життя 
батьки, зробить космічною столицею України. Одначе сам 
Станіслав Миколайович так не вважав. Адже від нього я 
дізнався дивовижні речі. Що кожен з геніальних вітчизняних 
творців перших космічних проектів – Микола Кибальчич і Юрій 
Кондратюк, а потім Костянтин Ціолковський та, звичайно, 
Михайло Янгель і Сергій Корольов – хоч раз у житті, та побували 
у місті Дніпропетровську. І всі не обминули його легендарний та 
відомий з глибоких віків Монастирський острів – отож побували 
й на ньому. А він ніби невидимою аурою поєднаний з космічною 
безоднею та її вселенським розумом і черпає з них неземну 
енергію. Для Станіслава ще зі шкільних та студентських літ 
Монастирський острів був і залишався найулюбленішим місцем у 
місті. Він полюбляв на ньому усамітнюватися зі своїми думами 
та ідеями.

День працівників 
ракетно-космічної 
галузі України

Українське законодавство дозволяє в деяких випадках 
відмовитися від своєї пенсії на користь виплат, які 
нараховувалися померлому чоловікові. 

ЮРИСТИ пояснюють, що фраза «отримати пенсію 
дружини» не зовсім коректна. Чоловік або дружина, 

якщо вони у непрацездатному віці, можуть відмовитися від 
нарахованої їм пенсії у разі смерті чоловіка, оформити інший 
вид допомоги - пенсію по втраті годувальника. Це можливо, 
якщо пенсія покійного була вище (він був годувальником сім'ї), 
ніж нинішні виплати вдові або вдівцю.
Оформити таку пенсію може будь-який член сім'ї покійного 
(чоловік, дружина або батьки), якщо він - пенсіонер або інвалід. 
Для цього потрібно довести, що годувальником у родині був 
саме померлий.

Центральна виборча комісія 
затвердила текст виборчого бюлетеня 
на другий тур виборів Президента 
21 квітня. Відповідне рішення 
було прийнято на засіданні ЦВК, 
інформує Ukr.Media.
У нього включені два кандидати: 
Володимир Зеленський (керівник студії 
«Квартал 95») і Петро Порошенко 
(діючий Президент).
Встановлено, що текст виборчого 
бюлетеня для повторного голосування 
друкується лише з одного боку 
державною мовою на одному аркуші 
розміром 200 х 150 мм блакитно-
сірого кольору з двотоновим водяним 
знаком та захисними волокнами з 
використанням захисних графічних 
антисканерних елементів, виконаних 
із застосуванням захисних фарб, 
що мають флуоресценцію під дією 
ультрафіолетового опромінювання, та 
елемента, який втрачає забарвлення 
внаслідок термовпливу, а також із 
виконанням номера виборчої дільниці 
високим друком із застосуванням 
захисної фарби, що проявляється на 
звороті виборчого бюлетеня.
Також ЦВК постановила, що виборчі 
бюлетені виготовлятимуться для 
кожної звичайної та закордонної 
виборчої дільниці у кількості, 
що на 0,5 відсотка перевищує 
кількість виборців, які за своєю 
виборчою адресою належать до 
відповідної виборчої дільниці за 
даними Державного реєстру виборців 
станом на 6 квітня 2019 року, з 
можливим відхиленням зазначеної 
кількості з урахуванням кратності 
розміщення виборчих бюлетенів у 
межах поліграфічного листа під час їх 
виготовлення.
До того ж, комісія затвердила 
Календарний план основних 
організаційних заходів з підготовки 
та проведення повторного 
голосування 21 квітня 2019 року з 
чергових виборів Президента України 
31 березня 2019 року.

Метеопрогнози 
для кожного  поля
Новий, незалежний 
сервіс агропогоди, 
який надає професійні 
метеодані на 
конкретних ділянках 
поля, Метео Фарм 
за перші три місяці 
роботи набрав 
активну аудиторію 
користувачів та додав 
нові функціональні 
можливості.

можливість оперувати всіма метеостан-
ціями, які є в нашій мережі. Найближ-
чий час ми додамо ще одну важливу 
функцію «Аналіз поля», де користувач 
зможе отримати дані щодо суми актив-
них температур по основних с/г куль-
турах. Користувачу лиш потрібно буде 
вказати період, який його цікавить, а 
дані будуть обчислюватись автоматич-
но. Так само — і сума опадів, роза вітрів 
і ГТК (гідротермічний коефіцієнт). І 
все це — із прив’язкою до конкретного 
поля», — поділився нововведеннями 
Дмитро Максименко, керівник проекту 
Метео Фарм.

За його словами, наразі до сервісу 
підключились 500 користувачів з різ-

них регіонів України. Причому, серед 
них — як великі холдинги, так і середні 
й малі фермерські господарства, і навіть 
аграрії-одноосібники.

Наразі сервіс має найбільшу мережу 
метеостанцій в Україні — близько 140, і 
по кожній можна переглянути фактичні 
метеодані за будь-який часовий період у 
ретроспективі.

Розробники й надалі працювати-
муть над розширенням функціональ-
них можливостей свого проекту. А 
передплатники, які вже підключились 
до нього, наголошують на зручності у 
користуванні та інформативності да-
них.

ЦВК затвердила 
форму та текст 
виборчого бюлетеня
другого туру

Як в Україні жінка 
може отримувати 
пенсію чоловіка
Перш ніж відмовлятися від своєї пенсії, потрібно зважити всі 
«за» і «проти». Оформлення виплат по втраті годувальника 
не означає, що вам нарахують пенсію в тому ж розмірі.
Для оформлення виплат потрібно знову подати весь пакет 
документів. А при розрахунку буде прийматися до уваги 
розмір останньої середньої зарплати по країні, тому сума 
може вийти більша, ніж пенсія заявника. Але одному 
претенденту на виплати дістанеться не вся нарахована пенсія, 
а лише її половина. Якщо непрацюючих членів сім'ї двоє, їм 
дістанеться вся сума, якщо троє чи більше - 150% від суми.
Для оформлення допомоги знадобляться два види 
документів. По-перше, документи покійного: його 
ідентифікаційний номер та трудова книжка, або будь-яке 
інше підтвердження трудового стажу.
По-друге, документи дружини: паспорт, ІПН, довідка про 
склад сім'ї, ксерокопії свідоцтв, що підтверджують родинні 
зв'язки покійного і отримувача допомоги, трудова книжка.
Також знадобиться свідоцтво про смерть або рішення суду 
про визнання особи безвісти відсутньою або померлою, 
довідка про місце проживання та реєстрації; довідка про 
те, що член або члени сім'ї знаходилися на утриманні 
померлого.
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Григорій ДАВИДЕНКО

У ФОКУСІ ДНЯ

У Харкові попрощалися зі стріль-
цем Яною Червоною. Загинула 
вона внаслідок обстрілу бойови-

ками позицій ЗСУ на Донбасі 2 квітня 
разом з молодшим сержантом Олексан-
дром Мелютіним в районі селища Ново-
званівка Попаснянського району. За да-
нимих InfoResist у бліндаж, в якому зна-
ходились Червона і Мелютін, потрапив 
155-мм снаряд від гаубиці. Це було пря-
ме потрапляння протитанкового керо-
ваного снаряду, шансів на життя внаслі-
док якого не залишалось. На  прощання 
із загиблою у Харкові, яке відбулося біля 
пам’ятника Шевченка в центрі міста, 
прийшли сотні людей. Біль, невимовна 
скорбота відображались на обличчях 
присутніх. У Яни залишилось двоє ма-
леньких дітей. Син і донька молодшо-
го шкільного віку. Їм же так потрібна 
мама! А її вже нема і не буде ніколи… 

Жахлива втрата. Для мене, як для 
командира Яни Червоної і її друга, ця 
втрата стала черговим шрамом на серці. 
Яна – особистість з великої букви. Вона 
мала тверду позицію. Яна дуже любила 

                                 

І знову втрати на фронті. Такі 
болючі… Непоправне горе 
приходить у сім’ї. Рідних, 
дорогих серцю людей не 
повернеш, їх назавжди забрала 
війна.  В домівку до родини 
загиблих приходить таке 
страшне слово НІ-КО-ЛИ.  Бо ні-ко-
ли рідні не побачать і не почують 
свою близьку, дорогу серцю 
людину. Вже не поспілкуються 
з нею: ні порадяться, ні по 
сперечаються, ні помовчать 
разом… Війна…               

Петро ЛУК‘ЯНЕНКО

Г ероїзм

Україну. Нам треба брати з неї приклад. 
Героїня. Нехай земля їй буде пухом», - 
сказав в прощальному слові комбат за-
гиблої В’ячеслав Власенко. Розповів він 
присутнім також, що останнім часом  
він багато спілкувався з нею. Самою за-
повітною мрією її було – відстояти неза-
лежність України. «Останнім побажан-
ням Яни було, щоб всі ці жертви не були 
даремними. І її жертва також. Ми не 
можемо цього допустити»,- згадав він.                                                                                                   
Після цієї церемонії загиблу поховали 
на 18- м кладовищі. 16 квітня їй мало б 
виповнитися всього 40 років. 

 

«Я зрозуміла,                             
що люблю Україну!»                                                                   

В одному із своїх прижиттєвих ін-
терв’ю Яна Червона розповіла, як події 
Євромайдану, а потім агресії сусідньої 
Московської держави розбудили в ній 
патріотичні почуття. «Я навіть з дітьми 
почала вдома розмовляти українською 
мовою.  

Коли розпочалася війна, донечка 
мене запитувала:  

-  Мамо, ти не віддаси Україну?                                                                  
- Ні, не хвилюйся. Не віддам! Заспо-

коювала я її», - ділилася вона своїми 
думками. 

Спочатку Яна в 2014 році була ак-
тивною учасницею Автомайдану у 
Харкові, пізніше зайнялася волонтер-
ською діяльністю. Їздила на передову 
з іншими волонтерами і забезпечува-
ла всім необхідним українських вій-
ськових. Потім вона стала бійцем ба-
тальйону спеціального призначення 
«Донбас – Україна». У мирному жит-
ті  мала освіту секретаря-референта. 
Зрозумівши, що фронт наближається 
і є загроза її рідній Харківщині, Яна 
Червона докладала все більше зусиль. 
Збирала допомогу для військових, для 
добровольців, зокрема, для «Айдару». 
Регулярно їздила в зону бойових дій, 
возила допомогу на передову. Одного 
разу почула таку фразу від одного ай-
дарівця на свою адресу: «Вам, волон-
терам, класно. Приїхали, переночува-
ли та й поїхали. А ви посидіть тут у 
бліндажах, як ми…» Яна замислилась. 
Думка піти в армію не покидала її, тим 
паче, що дрібне волонтерство потроху 
зникало. Вже поштою можна стало ба-
гато чого з необхідних військовим ре-
чей відправляти. Все рідше вона їздила 

на фронт. А потім наважилась і з 2016 
року підписала контракт із ЗСУ.                

Яну взяли в 54 бригаду, її чоловік за-
лишився волонтером в Харкові. Схиль-
ності до медицини Яна не мала, тому 
хотіла бути оператором – навідником  
«бехи». Оскільки броньована машина 
на той час підлягала ремонту, Яна ста-
ла простим стрільцем, оформленим на 
«жіночу» посаду стрільцем-санітаром.                                                   

«Я не шкодую про те, що пішла в 
армію. Це роки, які багато чому мене 
навчили - для когось, знаєте, школа в 
житті надзвичайно важлива, для когось 
шлюб, для когось кар’єра… А для мене 
війна. Коли у нас на позиції, на «Буто-
ні», з’явився перший «покемон», мені 
чомусь дуже захотілося з ним навчитися 
працювати. Треба сказати, що тоді я вза-
галі зі зброєю ще не вміла поводитися», 
- розповідала вона в інтерв’ю  Цензору. 
Завдяки побратимам Яна навчилася 
стріляти, розбирати кулемет і автомат. 
Так вона поступово стала кулеметницею 
третьої роти 1-го механізованого баталь-
йону 54-ої бригади, а пізніше перевела-
ся в батальйон «Донбас – Україна». Сер-
це  краялося, бо її діти без неї пішли в 
школу, не мали материнського тепла, 
догляду. Син та донька залишалися з 
її чоловіком, бабусею та дідусем. Та ба-
жання захищати Україну зі зброєю в ру-
ках у Яни було переважним.                                                                                                        

У 2016 – 2017 роках Яна брала участь 
в боях на Світлодарській дузі. З 2017 р. – 
вона старший солдат, кулеметниця 46-го 
окремого батальону спецназу «Донбас 
– Україна». Яна воювала третій рік до 
моменту, коли ворожий снаряд влучив 
у бліндаж, де вона перебувала. Обірва-
лося життя молодої відважної жінки, 
яка понад усе любила Україну…Шосто-
го квітня Яна Червона нагороджена по-
смертно орденом Богдана Хмельниць-
кого III ступеня. Тільки завдяки таким, 
як Яна, Україна тримається і бореться 
за незалежність.  Глибока шана і вічна 
пам’ять!    

ДОВОЛІ оригінально підійшли 
до вирішення цієї проблеми 

в Шульгівській громаді Петриків-
ського району, територія якої за 
межами населених пунктів майже 
повністю входить до майбутнього 
Національного природного пар-
ку «Орільський». Третього квітня 
жителі Шульгівки та Сорочиного 
разом із учнями Шульгівського 
навчально-виховного комплексу в 
рамках благодійної акції «За жит-
тя без сміття!» зібрали біля тонни 
склобою, 228 кг макулатури, 40 кг 
пластику. Розповідає ініціатор за-
ходу, голова ГО «Шульгівська гро-
мада» Вікторія Льовкіна:

- Діти, вчителі з директором 
Тетяною Дем’яненко, сусіди ра-
зом зібрали вторсировину, за 
неї від підприємця із Кам’ян-
ського отримали півтори тисячі 
гривень. Ідею сортування сміття 
проводимо через дітей і батьків 
за підтримки «DRI». Ініціатива 
реалізується в рамках проекту 
«Вихід за межі Києва: зміцнення 
потенціалу регіональних суб’єктів 
змін задля сприяння ключовим 

ПоглядІван  МОРОЗ

Одним з головних досягнень нинішньої влади, яким дуже пиша-
ється Президент Порошенко, є безвіз. Та тепер завдяки цій же владі 
над ним виникла загроза скасування. І все тому, що в лютому Кон-
ституційний суд України ухвалив рішення про неконституційність 
статті 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачала покарання 
для чиновників за незаконне збагачення. Таким чином знівельо-
вана робота антикорупційних органів – закриваються справи 65 
чиновників і народних депутатів, звинувачених за цією статтею! 
Серед підозрюваних судді, прокурори, народні депутати, колишні 
та теперішні керівники органів державної влади. 

ТОЖ І ВИХОДИТЬ, що крадіям скрізь у нас дорога, пошана і безкар-
ність? «Це рішення ухвалив Конституційний суд, у складі якого ще 

залишилися «кадри» режиму Януковича. Склад суду формують на па-
ритетних засадах Верховна Рада України, Президент та з’їзд суддів. Так 
от Президент не забажав змінити суддів, яких призначено ще за 
Януковича», - щойно зазначив депутат від «Свободи» Олег Осуховський. 
Треба сказати, що ухвалення статті 368-2 є однією з вимог Євросоюзу 
щодо надання Україні безвізу. На Майдані люди гинули, щоб отримати 
європейські правила життя у своїй  країні, а тепер як раки назад полізли 
через корупціонерів у владі? Можемо навіть безвіз втратити? Українцям 
доведеться знову візи оформляти та довго на них чекати?                                                                                                       
Торік цю статтю визнала конституційною Антикорупційна ініціатива ЄС 
в Україні. Скасована стаття зобов’язувала чиновників пояснювати по-
ходження та законність їхніх статків. А також передбачала конфіскацію 
неправедно нажитого майна після доведення провини підозрюваного. 
Антикорупційний суд і НАБУ у 80% випадків саме на її підставі висували 
звинувачення. Ідея криміналізації незаконного збагачення відображена 
також у Конвенції ООН. 
Проте рішення КС означає, що всі кримінальні  провадження, що стосу-
ються незаконного збагачення осіб, будуть закриті. Так само, як і справи, 
що вже слухаються в суді. Навіть гучна справа колишнього військового 
прокурора сил АТО Костянтина Кулика, який зараз обіймає керівну 
посаду в ГПУ. Його звинувачують у незаконному набутті майна на майже 
три мільйони гривень! Які ж інвестори прийдуть в країну, де фактично 
дозволена корупція? На який позитивний економічний розвиток можна 
сподіватися?
«Поновити розслідування стосовно фігурантів усіх 65 кримінальних про-
ваджень, а також підозрюваних та обвинувачених за фактами незаконно-
го збагачення (в разі повернення необхідної статті до ККУ) неможливо, 
адже закон не має зворотної сили. Тому  набуте корупційним шляхом 
майно за замовчуванням вважатиметься законним, безвідносно до дже-
рел його походження», - пояснюють у НАБУ. Міжнародна організація з 
боротьби з корупцією Transparency  Internatsonal заявила, що скасування 
статті Кримінального кодексу про незаконне збагачення – це порушення 
міжнародних зобов’язань України, яке може призвести до скасування 
безвізового режиму з ЄС. Дожилися…

Втратимо безвіз?

політичним реформам в Украї-
ні – фаза ІІ». Проект фінансується 
федеральним міністерством іно-
земних справ Німеччини. Шкіль-
на молодь закликає односельців 
приєднуватися до ініціативи та 
спільно дбати про чистоту села, в 
якому всім нам жити. Акцію су-
проводжує навчальна програма 
- у лютому тренер Антон Вусик 
разом зі школярами створили два 
мультфільми «Збережи довкілля 
чистим» щодо поводження зі сміт-
тям. Квітнева є четвертою акцією 
із його збору, долю отриманих 
коштів вирішує шкільна громада. 
Восени за виручені 1 361 гривню 
діти вирішили поставити нові во-
рота для футбольного поля, що 
вже зроблено, а ще відремонтува-
ли спортивну кімнату та придбали 
спортивний інвентар. За квітневі 
кошти діти, що натхненно працю-
вали як єдина команда, вирішили 
замовити «Вайфай міст» для муль-
тимедійних класних дощок, щоб 
під час навчання мати постійний 
зв’язок із мережею Інтернет. 

Ось так започаткована гро-
мадським активістом Вікторією 
Льовкіною гра з дітьми щодо 
сортування сміття поступово пе-

ретворилася на добрі справи для 
усієї громади. Ідея надто важлива 
для усієї України, бо рівень нашої 
екологічної свідомості ще дале-
кий від розуміння природної ка-
тастрофи, що насувається через 
засилля пластику (складної суміші 
перероблених нафтопродуктів) та 
інших твердих побутових відходів 
у живій природі. До речі, у цілій 
низці країн Євросоюзу, в Китаї, 
Новій Зеландії та Чилі – всього у 
33-х країнах – введена заборона на 
поліетиленові пакети, у ще 53-х 
державах їхнє поширення суттєво 
обмежене. 

Варто зазначити, що депута-
ти Верховної Ради 29 січня 2019 р. 
вже зареєстрували законопроект 
№ 9507, який пропонує заборони-
ти продаж пластикових пакетів у 
магазинах, окрім біорозкладних. 
А Європарламент схвалив законо-
проект, що забороняє з 2021 р. на 
території Євросоюзу виробництво 
і продаж одноразових виробів із 
пластику. 

На знімку: шульгівські 
школярі і дорослі із зібраною 

вторсировиною.
Фото Юрія Богданова.

І ніціатива

«За життя без сміття!»    

Досягнення науки в сфері 
обслуговування населення 
України суттєво перевершу-
ють сьогоднішні прагнен-
ня влади щодо утилізації 
використаної тари та її 
повторного застосування. 
Як не допустити засмічення 
навколишнього природно-
го середовища твердими 
побутовими відходами? 
Як зберегти ліси і береги 
водойм чистими і привабли-
вими для відвідування? 
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СУЧАСНІ СЮЖЕТИ

Франклін Рузвельт

! Я не найрозумніший хлопець у світі. Але я вмію 
підбирати розумних співробітників

Про олігархів
Чи не найбільше суперечок навколо Во-

лодимира Зеленського точиться щодо його 
зв’язків з Ігорем Коломойським.

На телеканалі бізнесмена «1+1» вже 
багато років виходять програми студії «95 
квартал».

«У нас бізнес-стосунки, ми телевізійні 
партнери… Я абсолютно незалежна лю-
дина, ще не народився той, хто буде мною 
керувати», - наполягав пан Зеленський в ін-
терв’ю Дмитру Гордону наприкінці мину-
лого року.

Згодом в інтерв’ю ВВС Володимир Зе-
ленський запевнив, що він «не іграшка в ру-
ках Коломойського»

Тоді ще не кандидат у президенти по-
обіцяв, що всі рівні перед законом, а за його 
президентства кримінальні провадження 
щодо жодного з олігархів не будуть закри-
вати.

В інтерв’ю «Українській Правді»  Зелен-
ський навіть заявив, що повертати «Приват-
банк»Коломойському не збирається.

З другого боку, він пообіцяв бізнесме-
нам і олігархам амністію для їхніх нелегаль-
но зароблених капіталів.

В. Зеленський розповів, що на другий 
день президентства збере олігархів і скаже 
їм «Вистачить!», запропонувавши підписа-
ти спеціальну угоду.

Перший пункт - легалізація капіталів 
та нульова декларація. Пізніше у своїй про-
грамі він назвав суму, за яку бізнесу «проба-
чать» незаконно зароблені кошти, - 5% від 
легалізованого.

Другий крок - відсторонити олігархів від 
редакційної політики телеканалів.

«Олігархи не мають права впливати на 
політику новин… Ніхто не має права відби-
рати у них телеканали й газети, але впли-
вати на новини вони не повинні», - вважає 
Зеленський.

Мир на Донбасі
Наприкінці минулого року в інтерв’ю 

Дмитру Гордону Володимир Зеленський 
змалював свій план припинення війни на 
Донбасі.

«Наша мета - зберегти людей. Тому 
будь-який варіант «ми туди підемо армі-
єю»» я відкидаю одразу», - сказав.  Він вва-
жає, що доведеться домовлятись.

«Я хоч з чортом лисим готовий домов-
лятись, щоб тільки не померла жодна лю-
дина. Треба зробити перший крок - припи-
нити стрілянину і розвивати свою країну», 
- вважає Зеленський. 

Про мир необхідно домовлятись з Росі-
єю, щоб «група людей з України зустріча-

якою може бути
Україна  за його 
президентства 

Зеленський: 

лась з групою людей з Кремля». Вести пере-
мовини з представниками «ДНР» та «ЛНР» 
він наміру не має.

Розмову треба починати так: «Чого ви 
хочете? Чому ви прийшли до нас? Напи-
шіть пункти».

Зеленський би почитав ці пункти й від-
повів: «А ось наші вимоги». І «десь би посе-
редині зійшлися», вважає він.

Вирішувати, чим саме Україна може 
поступитись Росії, Зеленський пропонує на 
референдумі або через онлайн-опитування 
чи телебачення.

У передвиборчій програмі досягнен-
ня миру змальоване простіше: поставити 
перед гарантами за Будапештським ме-
морандумом і партнерами з ЄС питання 
підтримки України, завершення війни, 
повернення тимчасово окупованих тери-
торій і змушення агресора відшкодувати 
збитки.

«Здача національних інтересів і терито-
рій не може бути предметом жодних пере-
мовин», - записано в програмі.

В інтерв’ю ВВС він додав, що треба сі-
дати за круглий стіл – «мають бути великі 
Мінські угоди», до яких необхідно долучити 
більше західних країн.

НАТО і ЄС
«Рух України до НАТО та інших безпе-

кових об’єднань - запорука нашої безпеки», 
- написано у програмі Зеленського.

Цей рух ще має підтвердити референ-
дум.

Жодного слова про вступ до ЄС у про-
грамі кандидата немає.

В інтерв’ю журналістам Зеленський роз-
повідав, що в ЄС і НАТО Україну зараз не 
чекають.

На його думку, туди вступити «круто, 
але він ніколи не ходить в гості, якщо не за-
прошують».

Щодо безпеки у Зеленського була 
така оригінальна пропозиція: у Канаді 
багато українців, то можна з ними під-
писати договір про військову підтримку. 
З Польщею теж можна щодо безпеки 
домовитись, адже «скільки там українців 
працює».

Кілька років Україна тісно співпрацює у 
військовій сфері з Канадою, яка постачає 
обладнання та деякі види зброї.

З Польщею та Литвою з 2014 році Укра-
їна має спільну військову бригаду імені кня-
зя Острозького.

Систему безпеки в самій Україні Зе-
ленський хотів будувати за прикладом Із-
раїлю.

Влада, вибори й постійні референдуми

Володимир Зеленський обіцяє, що буде 
президентом тільки один термін.

Він жартує, що навіть на посаді пре-
зидента не відмовлятиметься виходити на 
сцену зі студією «95 квартал», якщо пропо-
нуватимуть.

Для розвитку регіонів Зеленський хоче 
перенести органи влади з Києва. Які саме і 
куди - не уточнює.

«Влада повинна бачити проблеми на 
місцях, а не з вікон своїх київських кабіне-
тів», - вважає Зеленський.

У деяких країнах є подібний досвід. Для 
прикладу, Грузія переносила парламент зі 
столиці до Кутаїсі, але з 2019 року його по-
вернули до Тбілісі.

Володимир Зеленський хоче, щоб вибо-
ри до парламенту та місцевих рад відбува-
лись за відкритими списками.

Верховна Рада у першому читанні схва-
лила проект виборчої реформи з відкрити-
ми списками, а друге читання відклала на 
невизначений термін.

За президента Зеленського Україні вар-
то готуватись до референдумів - частих та 
різних.

В одному з перших законопроектів він 
хоче визначити, щоб основні завдання для 
влади формували громадяни через рефе-
рендуми.

Зеленський шкодує, що з 1991 року в 
країні не було референдумів, на яких «на-
род би щось вирішував». 

Йому подобається, як це працює в 
Швейцарії і як часто їх там проводять.

Прем’єр і команда
В інтерв’ю ЗМІ Володимир Зеленський 

повторював, що вважає правильним збере-
ження посади президента й не хоче перехо-
ду до парламентської моделі.

На питання, чи погодився б він на 
прем’єра Юлію Тимошенко, Зеленський 
відповів негативно. Він вважає, що після 
перемоги на президентських виборах його 
команда виграє і парламентські.

Один з критеріїв відбору, який Зелен-
ський озвучив, - на керівних посадах мають 
бути громадяни України. Іноземці можуть 
бути тільки радниками.

Володимир Зеленський каже, що дуже 
довіряє дружині й радиться з нею для ухва-
лення найважливіших рішень. Буде так ро-
бити і на посаді президента.

Економіка, гроші МВФ           
і приватизація
«Я так вважаю: дають транш - треба бра-

ти. Все в скарбничку», - відповів Зеленський 
на питання про співпрацю з МВФ.

Він визнає, що умови отримання гро-
шей жорсткі, але можна попросити менші 
відсотки.

А той, хто домовлявся про нинішні від-
сотки, має компенсувати різницю, щоб не 
сісти до в’язниці.

У нещодавніх інтерв’ю журналістам Зе-
ленський казав про економіку без деталей. 
А от в його програмі з’явилась ініціатива 
замінити податок на прибуток податком на 
виведений капітал.

Також Зеленський виступає за форму-
вання ринку землі й обіцяє, що СБУ не буде 
більше займатись економічними злочина-
ми.

У сфері ЖКГ кандидат обіцяє монетиза-
цію пільг та субсидій, а на транспорті його 
завданням буде відновлення аеропортів та 
усунення монополізму.

Загалом же Зеленський підтримує ве-
лику приватизацію.

«У нас багато землі, купа заводів недо-
битих, які в жахливому стані, давайте лю-
дям дамо, хай працюють. Хто нас захопить, 
якщо тут будуть представники арабського 
світу, Китаю, Америки», - розповідав Зелен-
ський.

Мова і томос
«У десятій статті Конституції сказано: 

державна мова - українська. Всі знають 
українську, на Сході не знають - вивчать. 
Там на суржику розмовляють, але не буде-
мо ж його узаконювати», - прокоментував 
Зеленський ставлення до мовного питан-
ня.

Його позиція - українська є державною, 
а розмовляти можна, як забажаєш.

А щодо томосу та автокефалії україн-
ської церкви він висловлювався так: «Все, 
що ми отримуємо своє в Україні - вже до-
бре. Не віддаємо - і прекрасно».

Про «Зеленського-
іграшку»
Володимир Зеленський висловився, що 

його похід в політику є його незалежним 
рішенням.

Я ніяка не іграшка в руках Коломой-
ського, і не був іграшкою в руках жодного 
олігарха. Коли говорять, що я чиясь іграш-
ка, це неправда. Це роблять ЗМІ, які нале-
жать іншим групам.

Вийдіть на вулицю і запитайте у людей, 
чи вважають вони мене іграшкою в руках 
Коломойського. Немає такої суспільної 
думки!

Я нічий не план. Точніше, Володимир 
Зеленський - це план Володимира Зелен-
ського і його команди.

Всі знають, як і де я заробив гроші. Всі 
знають, що я чесна людина. І для мене сьо-
годні морально неприємно і принизливо 
чути все це. Ось і все.

Про   зміни  за  президента 
Зеленського
Перше, що я запропоную - президент 

на один строк. Тому що всі наші президен-
ти, приходячи на перший строк, одразу 
займалися рекламною кампанією другого 
строку.

Наступне - в одному законі я запропо-
ную зняти недоторканність з президента, 
депутатів і суддів.

Про «великі Мінські 
угоди»
Щодо Росії, яка захопила і окупувала 

частину України, не можна працювати од-
ними лише Мінськими угодами.

Ми бачимо, що Мінські угоди не пра-
цюють, їх треба розширювати, підтягувати 
більше країн, західних партнерів.

Сідати за великий круглий стіл - мають 
бути великі Мінські домовленості.

А відмінність моєї політики (від політи-
ки Порошенка. - Ред.) у тому, що я вважаю, 
що всередині країни треба жорстко карати 
за корупцію, піднімати економіку.

Треба показати всім захопленим тери-
торіям, що їх не забули: подивіться, як у 
нашій частині України ми зростаємо, ви-
ходимо на європейський рівень, які західні 
інвестиції - час вам повертатися додому.

І ще один етап - максимально завести 
сюди західних інвесторів. Чим більше за-
хідних гравців сюди зайде, тим важче Росії 
буде продовжувати ескалацію.

Нарешті, своєю політичною ритори-
кою ми в жодному разі не повинні говорити 
людям, які перебувають на окупованих те-
риторіях: «Ви не українці».

Про Голобородька 
і реальне життя
Це зовсім різні речі: бути президентом в 

кіно і у житті.
З моїм персонажем Голобородьком 

(головний герой серіалу «Слуга Народу». - 
Ред.) ми, звичайно ж, різні люди.

Адже у нас і різні професії - там був 
звичайний вчитель історії, який став пре-
зидентом випадково. А я - телевізійний ме-
неджер, і я роблю це не випадково, це мій 
впевнений вибір. Але моральні цінності у 
мене з цим персонажем співпадають...

Про те, чи вдалий час 
для актора у політиці
Ми ніколи не зрозуміємо, коли нор-

мальний час піти від Середньовіччя і пе-
рейти до нормальної моделі європейської 
демократичної країни. Але чим раніше ми 
запустимо цю модель, тим краще.

Тоді є шанси в наших людей, які ката-
строфічно полишають країну... Коли вони 
їдуть, це ніяк не пов’язано з війною.

Війна - проблема номер один, але нас 
полишає наше інтелектуальне суспільство - 
люди з вищою освітою. І з середньою - вже 
немає рук, щоб відремонтувати крани.

Ми не знаємо, коли закінчиться війна на 
Донбасі, але хочемо, щоб це сталося якомо-
га раніше.

Перший етап - треба припинити стрі-
лянину будь-яким шляхом. Звичайно, в 
жодному разі не віддавати щось комусь, а 
захищати інтереси нашої країни.

Бо це наша країна: Донецьк, Крим. Ми 
маємо обов’язково повністю повернути всі 
наші землі.
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Регулярно доводиться 
чути про рейдерство 
агропідприємств, захоплення 
врожаю чи техніки. Проте 
так званого «чорного 
рейдерства», коли 
зловмисники підробляли 
документи та втручалися в 
роботу державних реєстрів, 
стає дедалі менше. Простіше 
та більш законно підговорити 
землевласників, аби вони 
самі передали свої ділянки 
іншому орендареві. І, до речі, 
фермер може несвідомо 
посприяти таким рейдерам.

Сам собі винен!  
Орендні відносини між агра-
ріями та власниками землі, як 
відомо, тримаються на довірі 
та взаємній підтримці. А тому, 
якщо господар постійно підтри-
мує село, допомагає з його бла-
гоустроєм, дає роботу селянам 
і створює будь-яку додаткову 
цінність для них, окрім звичай-
ної орендної плати, то власни-
ки землі самі стануть на захист 
свого орендаря перед нападом 
рейдерів. 
І навпаки, якщо представник 
орендаря приїжджає раз на рік 
у село, щоб тільки видати всім 
орендну плату, то на якусь до-
даткову довіру й додаткову під-
тримку від власників землі годі і 
чекати. Конкуренту буде до-
статньо запропонувати більшу 
орендну плату, і власник землі 
погодиться з ним працювати. 
Ще один важливий момент: 
більша частина відносин між 
орендарем і власником землі 
регулюються усними домовле-
ностями. Договори оренди ча-
сто укладають «аби було», і вони 
містять багато недоліків. Конку-
ренти знаходять селян, що неза-
доволені нинішнім орендарем, 
і використовують недоліки до-
говорів оренди, щоб у судовому 
порядку їх скасувати. 

То чий підпис? 
Досить поширена ситуація, 
коли договори оренди замість 
стареньких власників ділянок 
підписують їхні родичі. Багато 
орендарів досить легковажно 
ставляться до такої практи-
ки. Проте договір оренди в та-
кому разі дуже просто визнати 
недійсним. 
Суди встановлюють, що дого-
вір укладено від імені власника 
ділянки, але підписано іншою 
особою. Це можна підтвердити 
висновком судової почер-
кознавчої експертизи. Відтак до-
говір визнають недійсним. 
Тут деякі аграрії розраховують 
на строк позовної давності: за 
загальним правилом зверну-
тися до суду можна протягом 
3 років із моменту допущення 
порушення, яке є підставою 
для звернення. Проте у разі під-
писання договору іншою осо-
бою замість орендодавця строк 
позовної давності має обчислю-
ватися не з моменту укладен-
ня такого договору, а з моменту, 
коли орендар дізнався про його 
існування. Навіть той аргумент, 
що власник землі отримував 
орендну плату протягом трьох 
років перед зверненням до 
суду, часто не рятує оренда-
ря. Таку позицію викладено 
в постанові Верховного Суду 
України у справі №6-48цс15 
від 22.04.2015. 
Тому дуже важливо, щоб 
договір оренди підписував 

саме власник земельної ді-
лянки, а не його донька, син, 
мама, тітка чи будь-який 
інший родич. 

Де гроші за оренду? 
Ще однією популярною підста-
вою розірвання договору орен-
ди є несплата орендної плати. 
Насправді орендну плату орен-
дар може і сплачувати, проте 
належним чином це не фіксува-
ти. Часто оренда сплачується в 
натуральній формі, що не фіксу-
ється, як треба. 
Цим може скористатися влас-
ник ділянки й звернутися з по-
зовом до суду про розірвання 
договору оренди.
 Тут варто врахувати, що навіть 
якщо власник ділянки не з’яв-
ляється за орендною платою, 
це не звільняє орендаря від 
обов’язку сплачувати її. Така по-
зиція міститься в постанові Вер-
ховного Суду України у спра-
ві №126/1553/17 від 27.06.2018. 
Разом із тим суди розривають 
договори оренди тільки тоді, 
якщо несплата орендної плати 
відбувається систематично 
(два й більше разів), зокрема, 
таку позицію висловив Верхов-
ний Суд України в постанові 
у справі №362/5740/15-ц від 
28.09.2016.
 Також зверніть увагу й на по-
зицію Верховного Суду у справі 
№383/1213/15ц. Суд зазначив, 
що орендну плату треба вноси-
ти щомісячно, якщо сторони в 
договорі оренди не домовилися 
про інше. Невнесення орендної 
плати є достатньою підставою 
для дострокового розірвання 
договору оренди. 
Тому варто обережно підхо-
дити до формування поло-
жень договору про порядок 
і строки сплати орендної 
плати. Також потрібно фік-
сувати всі розрахунки — як 
готівкові, так і в натуральній 
формі. 

Якщо власник змінився 
Після смерті власника земель-
ної ділянки спадкоємці часто 
хочуть повернути ділянку, яка в 
оренді. Це може бути пов’язано 
з бажанням самостійно обро-
бляти цю землю або ж із намі-
ром передати землю іншому 
орендареві на вигідніших умо-
вах. 
Верховний Суд у своїй поста-
нові у справі №582/1132/17 
від 14.03.2018 вказав, що якщо 
сторони в договорі чітко не ви-
значили, що підставою для розі-

рвання договору оренди є пере-
хід права власності на земельну 
ділянку до іншого власника, то 
договір не може бути розірва-
ний із цієї підстави. 
Тому ні смерть власника, ні 
інші підстави зміни власника 
землі не є автоматичною під-
ставою для розірвання дого-
вору оренди. 

Коли договір був зайвим 
Для зручності обробітку землі 
фермери, які працюють у межах 
одного села чи району, можуть 
обмінюватися земельними ді-
лянками. Інколи це просто по-
няттєві домовленості. Проте тра-
пляється, що агровиробники 
укладають договори суборенди 
земельних ділянок. Роблять 
вони це без згоди власників цих 
ділянок. Це прямо суперечить 
вимогам законодавства. Частіше 
підприємства укладають дого-
вори про надання послуг з об-
робітку землі, про спільну діяль-
ність й інші схожі договори.
Якщо такий договір стає пред-
метом судового оскарження, 
то суди з’ясовують справжню 
суть правовідносин між його 
сторонами. Якщо ж земельна 
ділянка фактично передана 
в суборенду, то суди визна-
ють недійсним і договір оренди, 
і такий договір про спільну 
діяльність. Так, Верховний Суд 
України у своїй постанові у спра-
ві №6-166цс13 від 12.02.2014 
зазначив, що залучення третіх 
осіб до обробітку землі й опла-
ти орендної плати орендодавцю 
з припиненням орендарем гос-
подарської діяльності з безпосе-
реднього цільового використан-
ня орендованої земельної ділян-
ки виходить за межі діяльності, 
яку може здійснювати орендар 
без погодження з орендодав-
цем.
А вже у 2018 році Верховний 
Суд у своїй постанові у справі № 
133/600/16-ц від 28.12.2018 за-
значив, що якщо договір про 
надання послуг містить умови 
про передання в користування 
орендованої земельної ділянки, 
то його укладено з порушенням 
договору оренди.  
Тому, укладаючи договори 
про спільну діяльність чи про 
надання послуг з обробітку 
землі, потрібно завчасно зва-
жити - чи не стануть вони 
потім підставою для втрати 
права оренди. 

Андрій ГЕВКО, адвокат.

СТАРТОВИЙ  СТІЛ  
КОНСТРУКТОРА
Перед тим, як розповідати 

про Станіслава Миколайовича, 
не можемо не віддати належну 
честь тому, чию естафету він під-
хопив. Першим Головним кон-
структором КБ «Південне», як 
відомо, судилося стати Михайлу 
Янгелю. Він же також народився 
в Росії – у зовсім крихітному, на 
одну вулицю вздовж річки Ілім 
хуторі Зиряновому Іркутської 
області. До залізниці звідти було 
тоді два місяці пішого переходу. 
А мало хто до цих пір знає, що 
аби там Янгелю на світ божий по-
явитися, за сімнадцять років до 
того переселився туди засланий 
з Чернігівської губернії -- в Сибір 
«на кулички» -- бунтар Лаврентій 
Янгель. Від діда Михайло і по-
чув, що в українській мові існува-
ло слово «янга» -- казан чи ківш 
металевий, у якому запорізькі 
козаки варили свої знамениті ку-
ліші. Тож цілком можливо, що 
Лаврентій був з козацького роду, 
один з пращурів якого кухова-
рив. Хоч не виключено, що пріз-
вище Янгель Лаврентій нажив 
у Сибіру. Бо був він гострим на 
язик, за словом у кишеню не ліз, 
а пальця в рот йому не клади. От 
коли пригнали у золоті копальні 
на каторгу, наглядач його і пи-
тає: «Прізвище?» А той каже, що 
він – Ангел Лаврентій. «Який ще 
ангел? -- Аж скрутився наглядач. 
– То слухай, зарубай собі на носі, 
розумако: якщо був ангелом, а 
тепер ти ніякий не ангел. Так і за-
писую – Неангел! Пойняв?»

Це, звичайно, схоже на леген-
ду, проти чого Михайло Кузьмо-
вич дуже й не заперечував. Та є 
речі, котрі нічого спільного з ви-
гадками і легендами не мають, 
хоч багато хто досі за них сприй-
має окремі сторінки біографії 
Янгеля. У далекому уже 1954 році 
у Дніпропетровську добігало кін-
ця будівництво автозаводу, який 
мав випускати вантажні машини 
та амфібії. Одначе раптом дуже 
утаємничено його переорієнту-
вали на випуск на той час ще не-
відомих і майже фантастичних 
бойових ракет – от і появився 
тут Михайло Янгель. То відпові-
дає дійсності, що прибув сюди 
Головний з посади директора у 
Москві секретного НДІ, якому 
підпорядковувалося Особливе 
КБ Сергія Корольова – посвячені 
знали, звичайно, чим воно займа-
лося. То що, Янгеля понизили в 
посаді, призначивши Головним 
аналогічного КБ «далеко на пе-
риферії»? Ні, то було рішення 
«не допустити монополії у ра-
кетобудуванні СРСР, яка почала 
виникати», а «дві наскільки вели-
кі фігури, як Корольов і Янгель, 
об’єктивно не могли вжитися 
разом – їх треба було розвести». 
А їхати в Україну Янгель викли-
кався сам – мене сюди, згадував 
не раз, неначе як магнітом тягло. 
І вся подальша з тих пір історія 
янгелівського колективу – історія 
його суперництва з колективом в 
минулому підлеглого Янгеля Ко-
рольова, у якому Михайло Кузь-
мович частіше вигравав, ніж про-
гравав. Якщо за первісним заду-
мом КБ Янгеля мало створювати 
винятково бойові ракети і ракетні 
комплекси, то вже незабаром «і 
для освоєння космічного просто-
ру робило, може, і не більше, але 
і не менше, ніж КБ Корольова». 
Це правда, з якою врешті-решт 
змирився і сам Корольов.

Для перших же суто військо-
вих ракет конструювалися так 
звані стартові столи. Вийшло 
так, що стартовим столом для 

! Космонавтика має безмежне майбутнє, і перспективи її безмежні, як сам Всесвіт

тоді ще молодого майбутнього 
учня і спадкоємця Янгеля Станіс-
лава Конюхова став період злету 
Особливого конструкторського 
бюро у Дніпропетровську, його 
вже зрілих дерзань, успіхів і здо-
бутків. Нещодавній випускник 
знаменитого фізико-технічного 
факультету Дніпропетровсько-
го університету, на якому освоїв 
спеціальність конструктора без-
пілотних літаючих апаратів, в 
КБ одразу опинився не серед ос-
танніх. Діло було так: Південний 
машзавод отримав завдання яко-
мога швидше розробляти стра-
тегічні ракети середньої даль-
ності. Адже без них Радянський 
Союз почав програвати холодну 
війну Заходу. То створювалася 
група конструкторів, які б стали 
провідними для опрацювання 
окремих вузлів та агрегатів май-
бутніх ракет. І Михайло Янгель 
особисто відбирав претенден-
тів «в елітну групу». Бесідував з 
кожним, шукав поміж майже 
5-ти тисяч працівників спро-
можних втілювати його ідеї та 
вирішувати новітні завдання. І 
подивував багатьох тоді, коли 
в помічники своєму першому 
заму Володимиру Уткіну при-
значив юного Славу Конюхова. 
Однак всі сприйняли це і за знак, 
що хлопець обдарований, подає 
не надії навіть, а гарантії прине-
сти багато користі колективу та 
справі. Бо усім було відомо: Ян-
гель «практично не помилявся 
у людях і вгадував найтямущих 
серед них безпомилково».

                        
РАКЕТИ  І  ЇХ  ТВОРЦІ  
ЧЕТВЕРТОГО  ПОКОЛІННЯ
Кар’єра Конюхова в унікаль-

ному КБ вражаюча тим, що 
йому довелося пройти шлях 
до Генерального дійсно від 
креслярського столу, жодного 
разу не розминувшись при цьо-
му з найскладнішими завдан-
нями, які вирішував колектив. 
А «вироби», які уже з 60-х років 
минулого сторіччя конструюва-
лися на Південмаші, всі як один 
не мали аналогів у світі. Якийсь 
час побувши помічником веду-
чого конструктора балістичної 
ракети середньої дальності стра-
тегічного призначення, Станіс-
лав Миколайович уже сам ве-
дучим очолив одну з груп, коли 
КБ Янгеля першим на планеті 
приступило до створення і пер-
ших ядерних твердопаливних 
ракетних комплексів. З ними 
зчинилася ціла історія. Ясна річ, 
що перші бойові ракети в СРСР 
корольовські були – і Сергій Пав-
лович вважав, що ухопив Бога за 
бороду. То і не слухав військо-
вих, які висловлювали багато на-
рікань на адресу його «виробів». 
Інакше гадав Михайло Янгель. 
Він розумів, що зріджене паливо 
справді «не зовсім те, що треба». 

Дружина Михайла Кузьмовича 
Ірина Стражева у своїх спогадах 
писала: коли протиборство між її 
чоловіком і Сергієм Корольовим 
сягнуло критичної межі, Янгеля 
викликали в ЦК КПРС. Як же 
так, запитали, ми чекаємо від вас 
нової техніки, а ви між собою не 
можете полагодити? На що Ян-
гель відповів: «У нас різне бачен-
ня цієї техніки, а не звичайна во-
рожнеча. Буде правильно, якщо 
ви надасте мені змогу створювати 
свої «машини». Отож Михайлу 
Кузьмовичу таку змогу і надали. 
А щоб довести свою правоту, 
втілювати «фантастичні» ідеї він 
міг, погодьтеся, довірити тільки 
найбільш здібним. До числа яких 
зарахував тоді все ще молодого 
Станіслава Конюхова.

Ніхто ж бо ще тоді і перед-
бачати не смів, що задум Янгеля 
обернеться створенням міжкон-
тинентальної балістичної ракети 
наскільки далекобійної та грізної, 
що вона перелякає весь світ і діс-
тане назву «Сатани». В технічній 
документації ракета значилася як 
СС-18, сам Янгель дав їй образну 
назву «Воєвода», та як тільки вона 
заступила на бойове чергування, 
американці й нарекли «Сата-
ною» та покірно погодилися, що 
«у «холодній війні» паритет від-
тепер забезпечено на багато ро-
ків уперед». А ми ж сьогодні чи 
не вперше хочемо сказати, що а 
для конструктора Станіслава Ко-
нюхова участь у створенні «Сата-
ни» прислужилася сходинкою до 
ще більшого, як він казав, прори-
ву. На заключному етапі створен-
ня «Сатани» Станіслава Микола-
йовича призначили начальником 
проекту з захищеності та невраз-
ливості цієї ракети і у пускових 
механізмах, і в польотах. То з цим 
досвідом Конюхова аж бігом «за-
просили», коли КБ почало кон-
струювати для багатьох також 
несподівано ракетоносій суто 
цивільного призначення з низь-
кокиплячими компонентами па-
лива. Нині це усьому людству ві-
дома ракета «Зеніт» -- за надійні-
стю ніким іншим досі не перевер-

шена. На навколоземну орбіту на 
даний момент саме вона винесла 
найбільше космічних супутників 
і апаратів найрізноманітнішого 
призначення. Апаратів як для 
вивчення навколоземного про-
стору, інших планет та світил, 
так і в інтересах людства в його 
господарських діяннях. Якщо хо-
чете знати, то супутників, котрі 
нині забезпечують глобальний 
зв’язок у всепланетарних масш-
табах, в тому числі і всесвітню 
Інтернет-«павутину», для послуг 
усієї теперішньої земної цивілі-
зації «Зенітом» у космос виведе-
но більше третини.

Сьогодні це уже ніяка не дер-
жавна таємниця, що була та-
ємницею зараз уже не існуючої 
держави: в середині 60-х років 
минулого століття у світі не було 
рівні КБ «Південне» та Півден-
ному машзаводу за розмахом зі 
створення та випуску бойових 
стратегічних ракет різного кла-
су і призначення. Щороку їх тут 
«штампували» більше ста штук. 
Або як хвалився радянський лі-
дер Микита Хрущов з трибуни 
ООН, «випускають, як сосиски на 
ковбасному комбінаті». В Амери-
ці настільки потужного заводу не 
було. Американці заздрили чор-
ною заздрістю.

Але чи знаєте ви, що а надалі 
дніпропетровці перехопили на 
себе ще й першість у створенні 
унікальних «виробів», аби не лиш 
«воювати», а і вивчати близький 
космос і далекий Всесвіт, ще і 
власну планету, її потенціал та 
надра з-під майже зірок – тобто 
в суто мирних цілях. Люди стар-
шого віку неодмінно пам’ятають 
дослідні штучні супутники Землі 
серії «Космос» і «Інтеркосмос», 
потім і «Океан» та «Корона». 
Разом їх було запущено 360-т 
штук. То були все це апарати, 
створені у Конструкторському 
бюро «Південне». В середині 80-х 
років саме Конюхов і опиниться 
на посаді Головного з проекту-
вання штучних супутників. Од-
наче перед цим кілька років ви-
конуватиме наче обов’язки суто 
адміністративні – начальника 
відділу науково-технічної інфор-
мації. Насправді ж Станіслав 
Миколайович зуміє цей відділ 
перетворити в мозковий центр 
найпередовіших наукових ідей 
та надбань – як вітчизняних, так 
і світових. Подібні центри осмис-
лення винаходів і відкриттів, а та-
кож втілених задумів і розробок 
і пошуку нових в аналогічних КБ 
світу з’являться після за зразком 
Конюхова.

Наприкінці минулого  сто-
річчя розвій ракетно-космічної 
техніки на нашій планеті від-
бувався ж шаленими темпами 

– небаченими, нечуваними, ко-
трі вражали людство. На кінець 
1900-тих років складалися уже 
ракети четвертого покоління. То 
якщо Станіслава Конюхова в КБ 
«Південне» і визнають лідером 
тут якраз четвертого покоління 
конструкторів, це багато про що 
свідчило. Бо визнання було не ви-
падковим. І сьогодні ніде й ніхто 
досі нічого кращого не вигадав 
від так званого мінометного пу-
ску бойових ракет. Причому, не 
лише з ракетних шахт, а й з на-
земних комплексів, в тому числі 
рухомих на зразок залізничних 
платформ. Найбільша заслуга в 

розробці ефективних схем пуску 
цього рівня належить тоді ще ута-
ємниченому Станіславу Конюхо-
ву, прізвище якого, якщо хочете 
знати, з усіх сил намагалася діз-
натися розвідка передусім США. 
Хоч в першу чергу, ясна річ, вона 
воліла «дістати» креслення Ста-
ніслава Миколайовича. Оскільки 
залізницями СРСР у спеціальних 
вагонах дійсно переміщалися 
ракетні пускові комплекси з «за-
рядженими» ракетами у них, то 
німці ФРН на «прохання» аме-
риканців «закупляли» в Японії 
якісь неначе дорогоцінні відходи, 
а насправді нікому не потрібні,  
замовляли Радянському Союзу 
транспортувати їх з Владивосто-
ка аж до станції Чоп залізнич-
ними коліями –  через весь Союз 
тобто. Бо у «відходах» ховалися 
пристрої, котрі намагалися за-
фіксувати ракетні комплекси на 
залізничних колесах і хоч щось 
збагнути стосовно їх конструкції.

                           
ЗРОБИВ БІЛЬШЕ, 
НІЖ НАСПРАВДІ МІГ
А і за ідеями Конюхова роз-

роблялися у Дніпропетровську 
фантастичні, по суті, спершу по-
вітряні стартові комплекси для 
ракет -- з піднятих на кілька кіло-
метрову висоту літаків, згодом і 
морські – з плавучих у відкритих 
океанах платформ. Перші у Ра-
дянському Союзі так і не встигли 
втілити, зате другі уже за часів не-
залежної України стали фактич-
но її гордістю, візитною карткою 
для всього світу. Дякуючи про-
грамі «Морський старт» Україна 
і залишилася серед космічних 
держав світу. Але чи відомо вам, 
що сталося все це завдяки саме 
Конюхову? Станіслав Миколайо-
вич не скільки урочисто очолив 
КБ, стільки вимушений був при-
йняти його в непростий і драма-
тичний момент розвалу СРСР. Бо 
мало того, що високотехнологічні 
на рівні найпередовіших світо-
вих досягнення інженерно-нау-
кової думки КБ раптом стало не 
затребуваним і ніби нікому й не 
потрібним. Інші подібні КБ світу 
його намагалися навіть знищити 
– точніше, не помічати і не ви-
знавати як таке, котре ніби втра-
тило свою вагу. А все через те, 
що Росія, сама також ставши не-
залежною, з усіх сил намагалася 
розробки таких ракет, як «Зеніт» 
і «Циклон», а також і балістичної 
«Сатани» лишити у своїй інте-
лектуальній власності. Не хотіла 
визнавати, що належать вони 
Україні, і баста. Тоді навіщо бідо-
ве КБ у Дніпропетровську?

Росія знала, за що готова була 
«горло перегризти». «Зеніт» єди-
ний до цих пір ракетоносій у сві-
ті, який на навколоземну орбіту 
здатний виносити «вантажі» по-
над 200 тонн вагою. А «Циклон» 
єдиний у колишньому Союзі міг 

виводити космічні апарати на 
геостаціонарні орбіти. З яких 
можна запускати окремі модулі 
далі та повертати їх і назад. При 
цій нагоді запитання: чули, пев-
но, що СРСР збирався першим 
висадитися на Місяць, але не су-
дилося? Випередили американ-
ці. Та мало хто, якщо і ніхто досі 
не знає, що якби взяли ракету КБ 
«Південне» Р-56, себто «Циклон», 
то встигли б поперед Америки. 
Одначе Сергій Корольов переко-
нав «кого треба» зачекати його 
ракети Н-1. Натомість дочека-
лися їдкого вірша дніпропетров-
ських дотепників: «И вдруг, как 

Микола ЯСЕНЬ
Продовження. Початок стор. 1

будто в страшном сне, мы слы-
шим: «Янки на Луне!» Програм-
ме нашей дан отбой, и вот стоят 
в Кремлевской роще три симво-
ла российской мощи и наших 
нераскрытых сил: Царь-колокол, 
что не звонил, Царь-пушка – та, 
что не стреляла, и Н-1, что не ле-
тала».

Або хіба міг Конюхов від-
дати Росії СС-18 – «Сатану»? 
Адже на той час уже винятково 
під його орудою за програмою 
конверсії КБ «Південне» ракету 
завершувало «переробляти» на 
економічно вигідні ракетоносії 
«Дніпро». Забігаючи наперед, 
скажемо: ракети «Дніпро» неза-
баром виведуть у космос мало 
не три десятка апаратів кількох 
держав світу – Англії, Саудівської 
Аравії, Італії, Малайзії та інших. 
Або поки «Зеніт» продовжував з 
честю справлятися з реалізацією 
міжнародної програми «Мор-
ський старт», спеціально під 
пуски українського «Циклону» 
будувався найближчий в май-
бутньому до жаданого екватора 
космодром «Алькантара» в Бра-
зилії. Настане час, сподіваємося, 
що й проект повітряного старту 
– за розробкою під керівництвом 
Конюхова з борту антонівського 
літака «Руслан» -- дочекається 
своєї реалізації. Адже такі про-
екти просто не можуть залиша-
тися не використаними на благо 
людської цивілізації. Тому ми всі 
маємо низько до ніг вклонятися 
Станіславу Конюхову, що це його 
неймовірними зусиллями вітчиз-
няне КБ, вартість якого дорожча 
від найбільшої брили золота, 
зберіг у власності України, а далі 
і не загубитися спромігся з ним 
у щільно конкурентному світі, 
здобути визнання дуже гідного 
співучасника кількох всесвітніх 
програм з освоєння космічного 
простору.

Років п‘ятнадцять тому ав-
тору цих рядків на запрошення 
Станіслава Миколайовича  дове-
лося стати свідком одних з його 
перемовин у Москві з колега-
ми «Роскосмосу» та корпорації 
«Космостранс». Ясно, що жур-
налістів пустили лише на першу 
«загальну дискусію», коли у тех-
нічні подробиці не вникали, але 
з’ясовували, чи «гра» варта «ви-
чинки». Пам’ятаю блискучу залу 
в Президентському грант-отелі 
за квартал нижче від князя Юрія 
Долгорукова на коні. Скажу ві-
дразу: Конюхов не обурювався 
наполяганнями росіян, їх він і не 
картав, не хулив і не принижував. 
Взагалі про них майже і не гово-
рив. Зате гордо відстоював одну 
з найпередовіших у світі «школу 
створення космічних апаратів 
Михайла Янгеля та його учнів-по-
слідовників», до яких в першу 
чергу і сам належав. І яку фаталь-
но втрачати. То зустріли Конюхо-

ва на трибуні геть невдоволеним 
гулом, хвилин за десять слухали 
в суцільній тиші, а закінчення 
промови вшанували оплесками. 
В президії перебував тодішній 
посол України в Росії Микола 
Білоблодський, і один з росій-
ських журналістів, котрий сидів 
поруч зі мною, чомусь знайшов 
за потрібне шепнути мені, що 
«вашому послу не завадило б 
повчитися дипломатії, власної 
гідності, умінню переконувати в 
Конюхова». Згодом же довело-
ся брати інтерв‘ю в американця 
-- одного з керівників програми 
«Морський старт» від США. То 

він сказав, що «таких Головних, 
як Конюхов, якому вистачає де-
сяти секунд, щоб відповісти на 
найскладніше запитання навіть 
в екстремальні моменти пуску 
ракет, я ще не стрічав. Моєму за-
хопленню немає меж. Я щасли-
вий, що мені випало працювати 
з ним».

То ми з вами повинні в стократ 
більше відчувати себе щасливи-
ми, що Станіслав Миколайович 
останні роки свого життя поклав 
на карб космічних інтересів Укра-
їни, зберіг її в числі космічних 
держав світу. Може, через те і зу-
пинилося зарано його серце, що 
довелося витратити на це немало 
своїх сил. Бо які перепони дове-
лося долати? Років 25-ть тому в 
газеті московського КБ, яке тепер 
назване ім’ям Сергія Корольова, 
вмістили статтю, котрою ніби 
ненароком принизили роль кон-
структорів з Дніпропетровська. 
Написали, ніби «це велика вдача, 
що обставини залишали Янгеля, 
а зараз залишають і Конюхова 
вічно другими». Інакше, мовляв, 
«наша галузь багато втратила б». 
Ніби і коректно, якщо тут відда-
ється належне конкуренції, однак 
і образливо стосовно КБ «Півден-
не» та його керманичів. Єдина 
московська «Независимая газе-
та» це тоді помітила. Незабаром 
у ній можна було прочитати: «І 
це про визнаних світом конструк-
торів ракетно-космічної техніки! 
Про людей, котрі створили свій 
безпрецедентний і неперевер-
шений напрямок, свою школу 
з розробки ракетних та інших 
космічних апаратів! Після такої 
образи не треба буде дивуватися, 
якщо з боку незалежної України 
послідує демарш на рівні і глави 
держави. Україна має усі підста-
ви потурбуватися про захист гід-
ності і честі надбань своєї націо-
нальної науки».

На превеликий жаль, на-
справді Україна про це так і не 
потурбувалася. Промовчала. 
Проковтнула. Та про Станіслава 
Конюхова навздогін сказали, що 
насправді це він зробив навіть 
набагато більше, ніж міг, для кос-
мічної слави теперішньої Украї-
ни. Ось тільки жаль, прикро і гір-
ко, що сказали біля могили, у яку 
поховали Станіслава Миколайо-
вича. Вісім роки тому він у квітні і 
помер. Домовину з ним опускали 
у день його народження. Згадали 
чомусь, що «як воно виходить» - 
адже і Михайло Янгель відлетів 
у вирій у день своїх іменин. А 
коли покійника Конюхова відспі-
вали у Свято-Троїцькому храмі 
та вийшли з нього, то з подивом 
зауважили, що зі своїм куполом 
собор схожий на макет ракети, 
яка рветься у небо за межі земно-
го тяжіння.

Як фермеру 
не втратити 

свою землю?
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Терміни сплати 
єдиного внеску 
на загально-    
обов’язкове 
державне 
соціальне 
страхування
Головне управління ДФС у 
Дніпропетровській області 
інформує, що відповідно до 
п. 1 частини 1 ст. 4 Закону 
України від 08 липня 2010 
року  № 2464-VI «Про збір 
та облік єдиного внеску 
на загальнообов’язкове 
державне соціальне стра-
хування» зі змінами та до-
повненнями (далі – Закон № 
2464) платниками єдиного 
внеску на загальнообов’яз-
кове державне соціальне 
страхування (далі – єдиний 
внесок) є роботодавці – 
підприємства, установи та 
організації, інші юрособи, 
утворені відповідно до за-
конодавства України, неза-
лежно від форми власності, 
виду діяльності та господа-
рювання, які використову-
ють працю фізичних осіб на 
умовах трудового договору 
(контракту) або на інших 
умовах, передбачених за-
конодавством, чи за цивіль-
но-правовими договорами 
(крім цивільно-правового 
договору, укладеного з 
ФОП, якщо виконані роботи 
(надані послуги) відпові-
дають видам діяльності, 
відповідно до відомостей 
з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців 
та громадських формувань), 
у тому числі філії, представ-
ництва, відділення та інші 
відокремлені підрозділи 
зазначених підприємств, 
установ і організацій, інших 
юросіб, які мають окремий 
баланс і самостійно ведуть 
розрахунки із застраховани-
ми особами.
Згідно з частиною 8 ст. 9 
Закону № 2464 платники, 
зазначені, зокрема, у    п. 
1 частини 1 ст. 4 Закону № 
2464 зобов’язані сплачувати 
єдиний внесок, нарахований 
за календарний місяць не 
пізніше 20 числа наступного 
місяця, крім гірничих під-
приємств, які зобов’язані 
сплачувати єдиний внесок, 
нарахований за календар-
ний місяць, не пізніше 28 
числа наступного місяця.
Тобто, підприємства, уста-
нови та організації, інші 
юрособи, які використо-
вують найману працю, 
зобов’язані сплачувати 
нараховані за відповідний 
календарний місяць суми 
єдиного внеску не пізніше 
20 числа наступного місяця, 
крім гірничих підприємств, 
які зобов’язані сплачувати 
єдиний внесок, нарахова-
ний за календарний місяць, 
не пізніше 28 числа наступ-
ного місяця.
При цьому, під час кожної 
виплати заробітної плати 
(доходу, грошового за-
безпечення), на суми якої 
(якого) нараховується 
єдиний внесок, платники, 
одночасно з видачею за-
значених сум, зобов’язані 
сплачувати нарахований на 
ці виплати єдиний внесок у 
розмірі, встановленому для 
відповідних платників (аван-
сові платежі) (абзац другий 
частини восьмої ст. 9 Закону 
№ 2464).

Будучи одним із організато-
рів Фермерської Самооборо-
ни (ФСО) і автором Системи 
Колективної та Особистої 
Безпеки (СКОБ), зважився на 
написання даної статті, щоб, 
по можливості, донести до 
всіх читачів спектр небезпек, 
що загрожують сучасному 
фермерству та узагальнити 
досвід, отриманий за ці роки.
 

ПОЧАТКОМ формування 
ФСТ в Дніпропетровській 
області послужило наше 

знайомство з Анатолієм Іванови-
чем Гайворонським, локомотивом 
фермерського руху на Дніпро-
петровщині.  Тоді йшла битва 
з рейдерами за господарство 
«ДАР» в с.  Попасне, яка згодом 
була нами виграна.  Разом з тим, 
почалося формування першого 
загону самооборони в с.  Спаське 
Новомосковського району з ініці-
ативи   Олександра Стешенка, що 
зіткнувся зі свавіллям місцевих 
ОЗУ (організованих злочинних 

Фермерська самооборона.  
Виклики смутного часу

вати методи протидії.  Найбільш 
актуальним виявився блок, пов’я-
заний з безпосередньою загрозою 
життю, здоров’ю та добробуту 
фермерів і членів їх сімей.
 Найбільш значущими виявилися 
такі об’єкти, що представляють 
загрозу:

 1. Рейдери і місцеві коруп-
ціонери, пов’язані з орга-
нами влади.  Тут необхідно 
зробити застереження, що 
ступінь загрози залежала 

дискові телефони.  У разі 
повної відсутності зв’язку, 
кожен з учасників структу-
ри повинен знати, що йому 
робити.
 3. ТАКТИЧНИЙ БЛОК.  
Особливо це стосується 
маневрених груп, але кожен, 
хто проходитиме курс 
СКЛБ повинен входити в 
один із загонів самооборони 
і знати свою роль в заго-
ні.  Особливе місце займає 

угрупувань).  Так почалося форму-
вання груп ФСТ у Дніпропетров-
ській області.  Надалі загони були 
сформовані в Царичанському та 
Межівському районах.  Але тих, 
з ким починав шлях, пам’ятаєш 
завжди в першу чергу.
 Нашою командою був узагаль-
нений досвід стихійної органі-
зації загонів самооборони, була 
створена методика підготовки по 
Системі Колективної та Особистої 
Безпеки (СКОБ), покликана систе-
матизувати види загроз і способів 
їх усунення в контексті особли-
востей фермерської діяльності.  
Також величезну допомогу нада-
ла Територіальна Оборона Дні-
пропетровської області (ТОДО), 
на чолі з Володимиром Беляко-
вим.  Були розглянуті випадки 
розбійних нападів, грабежів, 
рейдерських захоплень, взяття 
заручників і багато іншого.
 Були проаналізовані наступні 
види загроз для сучасного україн-
ського фермера:

 1. Розбій, насильницьке 
вимагання, напади, пов’я-
зані з відбиранням матері-
альних цінностей і просто 
з заздрості і агресії. Безпо-
середня загроза життю і 
гідності.
 2. Крадіжка особистого та 
колективного майна.
 3. Навмисне псування тех-
ніки, нерухомості і майна з 
метою виведення «конку-
рента» з гри.
 4. Шантаж.  У тому числі і з 
захопленням заручників.
 5. Рейдерські захоплення 
із залученням корупційних 
схем і кришуванням в певних 
органах виконавчої влади.
 6. Загроза стихійних лих і 
техногенних катастроф.  
Порушення екології та за-
бруднення навколишнього 
середовища.
 7. Падіння рівня добробуту 
населення і падіння доходів 
фермерських господарств.

 Безумовно, це далеко не всі 
загрози, з якими ми зіткнулися 
в процесі нашої діяльності, але 
перерахування всіх окремих ви-
падків тема для окремих статей.  
Тепер, коли був сформований 
спектр загроз, ми почали форму-

від того, наскільки далеко 
готовий зайти рейдер.  Дії в 
умовно-правовому полі або 
готовність до насильства 
за допомогою найнятих 
«тітушок» або ОЗУ.  Звідси 
випливає наступний пункт.
 2. Наїзди місцевих або, що 
більш небезпечно, приїжджих 
ОЗУ.  На відміну від рейдерів 
від влади, що діють більш 
обережно, бандити готові 
стріляти, підривати і вбива-
ти, без оглядки на закон.
 3. Загрози від місцевого 
маргінального елементу.  
Крадіжка, а часом і розбійні 
напади.  Часом, наркоман 
під дозою або ж в її пошуку, 
може бути надзвичайно 
небезпечний своєю неперед-
бачуваністю і неадекват-
ністю.

 На підставі всього перераховано-
го вище і була створена Система 
Колективної та Особистої Безпе-
ки для АФЗУ.  Отже, основними 
складовими системи підготовки є 
кілька блоків:

 1. ЮРИДИЧНИЙ БЛОК.  
У першу чергу знання зако-
ну, на підставі якого,з’яви-
лася можливість створення 
ФСО.  Йдеться про Закон 
України «Про участь грома-
дян в охороні громадського 
порядку і державного кордо-
ну».  Крім того, багато гро-
мадян абсолютно не зна-
ють своїх прав і при зустрічі 
з органами правопорядку 
починають або відчувати 
себе невпевнено, або про-
являти агресію. Тому, в ряді 
випадків необхідна юридич-
на консультація і наявність 
свого адвоката.  Ряд знань 
дається курсантам в про-
цесі курсу підготовки, але 
консультація професійного 
юриста в ряді випадків 
життєво необхідна.
 2. ЗВ’ЯЗОК І ВЗАЄМОДІЯ.  
Зв’язок повинен здійсню-
ватися між усіма ланками 
структури.  Зв’язок повинен 
дублюватися і не прив’язу-
ватися до якогось одного 
виду.  Використовується Ін-
тернет, мобільний зв’язок, 
радіостанції і навіть старі 

злагодженість між члена-
ми загону.  Сюди ж можна 
віднести види ситуацій, що 
несуть загрози та способи 
протистояння їм.
 4. ПСИХОЛОГІЧНА 
ПІДГОТОВКА.  Один з осново-
положних блоків.  Без високої 
стресостійкості, вміння 
контролювати свій страх, 
протистояти загрозам на-
їздів і страху Смерті, вміння 
перетворюються в ніщо.  
Тому психологічна підготов-
ка тісно пов’язана з загаль-
нофізичною, стрілецькоїю і 
рукопашною підготовкою.
 5. СТРІЛЕЦЬКА ПІДГОТОВКА.  
Уміння не тільки стріляти 
з довгоствольної та ко-
роткоствольної зброї, але 
знання аспектів її носіння, 
вихоплення і, що дуже важ-
ливо, юридичного обґрун-
тування її застосування.  
Бо кількість нелегальної 
вогнепальної зброї, гранат і 
іншого в руках кримінально-
го елементу зараз величез-
на.  І бандити готові його 
застосовувати.  Тому нави-
чки володіння вогнестрілів 
життєво важливі.
 6. Спеціальна фізична під-
готовка, рукопашний та 
ножовий бій, використання 
підручних предметів.  Дуже 
великий і ДУЖЕ важливий 
блок.  По-перше, безпосе-
редньо пов’язаний з блоком 
психологічної підготовки, 
по-друге, в повсякденному 
житті, при відсутності з 
вами вогнепальної зброї, на 
перше місце виходить ваше 
вміння вести сутичку чим 
завгодно і де завгодно.  Це 
не тільки удари, кидки та 
інше.  Це ваше вміння адек-
ватно оцінити ситуацію, 
знати дистанцію безпеки, 
вміння як різко напасти, 
так і раптово піти з місця 
конфлікту.  Для груп це 
ще й необхідність затри-
мання об’єкта.  Знання та 
навички, отримані в ході 
проходження цього блоку 
повинні залишитися з вами 
на все життя.  Безумовно, 
далеко не всі з людей, що 

проходять підготовку, во-
лодіютьздоров’ям достат-
нім для повного курсу, але 
базова програма розрахо-
вана на людей, які не мають 
спортивного досвіду, або 
служили в армії, а на зви-
чайну людину, до того ж яка 
має проблеми зі здоров’ям.  
Для курсантів, які мають 
хороше здоров’я і фізичну 
підготовку, курс може бути 
більш поглибленим.

 Там, де люди зуміли згуртуватися 
в організовану силу, зменшилася 
кількість розбійних нападів, краді-
жок, притих місцевий маргіналь-
ний елемент.  І навіть організована 
злочинність і рейдери перестали 
тероризувати місцеве населення.  
Бо бандит і рейдер хоче збагати-
тися за чужий рахунок.  Втрачати 
своє життя він абсолютно не гото-
вий.  Людина ж, що захищає свою 
землю і сім’ю, готовиа битися до 
кінця.
 На завершення хотілося б заго-
стрити увагу на основній про-
блемі, з якою ми зіткнулися.  Це 
жахлива безвідповідальність ряду 
фермерів щодо власної безпеки 
через сформований містечко-
во-хутірський менталітет.  «Мені 
ніколи цим займатися, треба 
працювати», «у нас все спокійно»,                
«у мене є зброя, до мене ніхто не 
полізе», «давайте ми вам заплати-
мо за охорону», «якщо десь щось 
відбувається, то,  слава Богу,  не зі 
мною! » і тому подібну точку зору 
ми чули не раз.
По-перше, дорогі друзі, наяв-
ність зброї ще не означає, що ви 
встигнете її витягти і застосувати.  
По-друге, чи готові ви її застосу-
вати проти агресора?  По-третє, 
ніхто, запам’ятайте,НІХТО, крім 
вас не подбає про вашу безпеку 
краще, ніж ви самі.  Поліція дале-
ко, сусіди можуть не встигнути 
прийти на допомогу, або баналь-
но злякатися, найнята охорона 
може бути перекуплена і так далі. 
Тому вміння поводитися зі зброєю 
і готовність її застосувати, турбота 
про підготовленість ваших близь-
ких до вищеперелічених загроз, 
турбота про здоров’я, вміння 
налагодити систему взаємодопо-
моги зі своїми сусідами й одно-
думцями, є життєво необхідним 
вмінням нашого смутного часу.  
Подивіться на історію Людства.  
Війни, революції, епідемії були 
вічними супутниками розвитку 
Цивілізації.  Незважаючи на те, що 
життя стало набагато комфорт-
нішим , агресивне середовище 
нікуди не поділася, воно лише 
еволюціонувало.  І якщо Ви хочете 
зберегти себе і своїх близьких, 
будьте готові розвиватися і захи-
щати себе самі.

Андрій КІГОТЬ
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Підготувала Анна МЕЛЬНИК.

Холестерин не збільшує ризик захворювань серце-
во-судинної системи, як багато хто вважає.
Фахівці прийшли до висновку, що в розвитку захво-
рювань серцево-судинної системи небезпечну роль 
грає зовсім не холестерин. Визначальна причина - це 
рафінована їжа, що містить транс-жири, переконані 
вони, інформує Ukr.Media.
«Уважне вивчення питання показало, що близько 
80% холестерину, що циркулюється в крові, печінка 
синтезує, і лише 20% припадає на холестерин, що 
надходить з їжею. Потрібно з’їсти просто величезну 
кількість продуктів, які містять холестерин, щоб під-
вищити його рівень в крові», - зазначили експерти.
Експерти стверджують, що продукти харчування з 
холестерином, такі як, наприклад, яйця, вершкове 
масло, м’ясо, цілком можуть бути компонентами 
здорового У цілому харчовий холестерин не є тим, 
за чим потрібно ретельно стежити, кажуть дослід-
ники. На їх думку, проблема з холестерином в ор-
ганізмі виникає через збої у функції печінки, тому 
зловживання алкоголем та енергетичними напоями 
є більш небезпечним фактором отримати підвище-
ний рівень холестерину, ніж продукти з жиром.

Г осподині

НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ

Вчені спростували 
уявлення про шкідливий 
вплив холестерину                 
на організм людини

Лляне насіння багате 
мікроелементами, 
марганцем, дієтичним 
волокном, жиром 
омега-3 і вітаміном B1. 
Дані свідчать про те, 
що лляне насіння може 
допомогти знизити 
ризик розвитку раку, 
інсульту, діабету і 
серцевих захворювань.

ЛЛЯНЕ насіння багате корисними для здоров’я 
поживними речовинами, антиоксидантами, діє-

тичним волокном, вітамінами і мінералами. Таким 
чином, воно пропонує широкий спектр переваг для 
здоров’я: Лляне насіння містять як нерозчинні, так 
і розчинні типи волокон. Льон багатий лігнанами, 
антиокислювальними властивостями фітоестрогена-
ми, яких знаходиться в 75-80 разів більше порівняно 
з іншими рослинними продуктами. Столова ложка 
меленого льняного насіння містить 1,8 грама омега-3 
жирів, які так необхідні для здоров’я серцево-судинної 
системи.
Льон містить лігнани, фітоестрогени, відомі своїми анти-
оксидантними та протираковими властивостями. Вони 
блокують ферменти, які беруть участь у метаболізмі гор-
монів і впливають на ріст та метастазування пухлинних 
клітин.

Серцево-судинні захворювання
Жири Омега-3 допомагають серцево-судинній системі, 
оскільки володіють протизапальними властивостями, 
вони знижують кров’яний тиск і регулюють серцебиття. 
Також можуть бути корисні для лікування серцевої недо-
статності і аритмії. Лігнани у лляному насінні зменшують 
накопичення атеросклеротичної бляшки на 75%.
Регулярне вживання лляного насіння допомагає знизити 
рівень холестерину. Дослідження за участю жінок в ме-
нопаузі, показало помітне зниження рівня ЛПНЩ після 
того, як жінки щодня споживали чотири столові ложки 
лляного насіння.

Діабет
Регулярне споживання лігнанів, які містяться в лляному 
насінні, допомагають покращити рівень цукру в крові.

Запалення
Жири Омега-3 допомагають зменшити запалення, пов’я-
зане з астмою і хворобою Паркінсона, шляхом блокуван-
ня виділення запальних засобів.
 

Правила посадки молодило
Рослина невибаглива і її можна 

садити де завгодно, адже молодило 
приживається в будь-якому місці. На 
клумбі рекомендується залишити до-
бре освітлене місце для цієї рослини, 
оскільки в тінистих місцях молоди-
ло буде тягнутися до світла і з часом 
може зовсім втратити всю свою красу 
і перестане прикрашати сад.

Що ж стосується температури, 
то в цьому питанні рослина зовсім 
не вибаглива. На неї ніяк не вплине 
палюче сонце, що піднімає темпе-
ратуру повітря до + 30... 40˚С. З цієї 
причини, починаючи з ранньої весни, 
горщик з рослиною краще виставити 
на балкон, де він буде відчувати себе 
набагато комфортніше, ніж в будин-
ку. Крім сонячного світла рослина та-
кож любить свіже повітря і зовсім не 
боїться протягів, з чого простежуєть-
ся ще одна особливість вирощування 
кам’яної троянди - приміщення, де 
вона стоїть, необхідно провітрювати 
якомога частіше.

Там, де земля глиниста або є гір-
ські кам’янисті ділянки, квітці буде 
затишно. У землю для посадки такої 
квітки рекомендується додати піщану 
легку дреновану суміш, для якої ви-
користовують найзвичайніші камені. 
Підгодовувати таку землю зовсім не-
обов’язково. Посадку такої прекрасної 
квітки рекомендується проводити на 

Кам’яна троянда (молодило) 
- це декоративна рослина, 
яка складається з фактурно-
яскравих стебел кількох 
сортів. Вирощувати таку 
квітку рекомендується 
навіть на кам’янистих гірках, 
між камінням, на глинистій 
землі, осонні. Така рослина 
дуже морозостійка, оскільки 
переносить холоди до 
-30 градусів. У будь-яких 
екстремальних ситуаціях 
квітка виживає з легкістю. Рід 
рослини включає в себе близько 
п’ятдесяти видів сукулентних 
рослин, що належать до 
сімейства товстолистих.

Кам‘яна 
троянда

початку весни і до середини вересня, 
адже до приходу перших морозів мо-
лодило вже має нормально прижити-
ся. Роблячи висадку розеток, необхідно 
залишати відстань між ними близько 
п’ятнадцяти сантиметрів для їх «дітей».

Правила догляду за квіткою
Молодило не потребує частого по-

ливу землі, оскільки в більш зволоже-
ному ґрунті коріння рослини починає 
гнити;

Потрібно поливати тільки ділянку 
навколо самої квітки, а там вже корін-
ня візьме стільки вологи, скільки йому 
потрібно.

У період з середини квітня до се-
редини жовтня потрібно рясно поли-
вати землю квітки, не потрапляючи 
на розетки, а також слідкувати за тим, 
щоб не було забагато вологи у землі.

Квітці не знадобиться пересадка, 
якщо удобрювати землю один раз на 
чотири роки.

Обрізка рослині зовсім не потріб-
на.

Розмноження квітки
Розмножувати таку рослину мож-

на вегетативним способом. Між лис-
тям троянда сама починає нарощува-
ти розетки. У цьому процесі допомога 
садівника не потрібна. «Дітей» такої 
троянди можна спокійно відокремити 
від пелюсток і посадити на іншу ділян-

ку - вони дуже швидко приживаються 
та добре ростуть.

І наостанок, стосовно шкідників і 
хвороб квітки. Так у рослини дуже хо-
роший імунітет порівняно з іншими 
квітками, але все одно варто стежити 
за тим, щоб не було таких шкідни-
ків і хвороб: травневий жук, рослини 
(бур’яни), гниття коренів і розеток.

Для того, щоб позбутися від трав-
невого жука, достатньо видалити його 
і пересадити кам’яну троянду на іншу 
ділянку (пошкоджені пелюстки рос-
лини слід видалити), бур’янисту траву 
рекомендується постійно видаляти, а 
для того, щоб не було гниття розеток 
і коренів, не слід поливати кам’яну 
троянду надто часто (про це писало-
ся вище), досить перенести квітку на 
піднесену ділянку, де не буде затриму-
ватися волога. Молодило, при виро-
щуванні з насіння в домашніх умовах, 
дуже швидко росте і розвивається.

Проте, практично неможливо от-
римати насіння самостійно. Справа в 
тому, що в період цвітіння цієї росли-
ни, як тільки її квітки почнуть в’янути, 
їх необхідно відразу ж зривати. Якщо 
цього не зробити - квітконіс разом з 
плодами і насінням почне потроху 
підсихати, а слідом за ними може 
усохнути і вся розетка рослини. Тому, 
навіть якщо ви і отримаєте багато на-
сіння, рослину вам доведеться викину-
ти, що не зовсім раціонально, оскільки 
розмножувати її можна, як згадувало-
ся вище, вегетативним способом.

Лляне насіння
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Одна з численних 
китайських мудростей 
говорить про те, 
що багатий не той 
хлібороб, який виростив 
хороший урожай, а 
той, який обробив 
землю, яка його дала. 
Землі України минулого 
століття були вкрай 
виснажені інтенсивним 
використанням 
мінеральних добрив, 
лише в наші дні почало 
відроджуватися органічне 
землеробство. Не секрет, 
що ґрунт, який багатий 
органікою рослинного і 
тваринного походження 
є найбільш родючим, а 
роблять його таким 
звичайні дощові черв’яки 
чи хробаки. Саме вони 
переробляють залишки 
органічних сполук у 
найцінніший родючий 
ґрунт, що зветься 
ґумусом. Між іншим, 
західні вчені вивели 
особливу породу черв’яків, 
які розмножуються та 
працюють набагато 
ефективніше своїх родичів. 
Це дозволяє розглядати 
розведення черв’яків як 
бізнес, який практично не 
потребує вкладень. 

У БІЛЬШОСТІ людей до-
щові (вони ж і земляні) 
черв’яки асоціюються 
в першу чергу з рибо-

ловлею. Але мало хто знає, що 
ще з часів Стародавнього Риму 
вони застосовуються у сільському 
господарстві – виробляють верми-
компост (біогумус), який можна 
використовувати як добриво. А 
за рахунок надзвичайно високої 
плодючості черв’яки часто стають 
основою кормів для домашніх 
тварин і птахів.
 Але цим сфера застосування до-
щових черв’яків не обмежується. 
На Заході вже не перший рік вчені 
намагаються їх використовувати як 
сировину для виготовлення лікар-
ських препаратів. При всьому цьому 
дощові черв’яки не тільки корисні, 
але й невибагливі. Приміром, як 
корм для них підійдуть харчові 
відходи, сіно та листя. Жити вони 
можуть при температурі від + 10° C 
до + 30° C (ідеально – + 15… + 20 ° C). 
Слід враховувати, що для нормаль-
ного дихання цим безхребетним 
необхідно 60-80% вологості. 
Про дощових хробаків написано ба-
гато праць і навчальних посібників, 
а от потенціал бізнесу на основі вер-
микультури можна оцінити тільки 
проаналізувавши успіхи та невдачі 
підприємців, які вже займаються 
цим бізнесом. Левова частка укра-
їнських вермиферм зайняті як виро-
щуванням хробака на продаж, так і 
виробництвом біогумусу. Причому 
фермери не можуть однозначно 
відповісти, що приносить більший 
дохід. Відомо, що основний попит 
на біогумус припадає на весну й 
осінь. Хробаками ж цікавляться 
практично цілий рік.
 Але продаються вони зазвичай 
маленькими партіями, а гумус 

Вермиферма

купують тоннами. Якщо ви зайняті 
у сільському господарстві, то наяв-
ність власної «черв’ячної» ферми 
не тільки дозволяє економити на 
добривах, але й дає можливість 
отримувати додатковий прибуток 
від продажу черв’яка та біогумусу.
 Примітно, що в Євросоюзі таке 
біодобриво – єдиний вид до-
брива, який аграріям дозволено 
використовувати без обмежень. 
Сільське господарство потенційно 
може бути ринком збуту не тіль-
ки для гумусу, але й для біомаси 
черв’яків. Як пояснюють вермифер-
мери, самих хробаків можна вико-
ристовувати як підгодівлі на птахо-
фабриках. Однак такі замовлення 
надходять вкрай рідко. Основними 
скупниками черв’яків все ще зали-
шаються рибалки. Представники 
галузі переконані, що потенціал 

ринку збуту черв’яків і вироблених 
ними добрив набагато більший 
тих крупиць, які дістаються бізнесу 
сьогодні.
У країні немає розуміння того, 
що даний напрямок надзвичайно 
корисний для сільського госпо-
дарства. Агрофірми не хочуть ви-
користовувати гумус, а багато хто 
навіть не знаює про нього, відда-
ючи перевагу мінеральним добри-
вам. За кордоном «обожнюють» 
черв’яків, і та гидливість, що є у нас, 
викорінюється. А в Україні агроно-
ми не знайомі з цією технологією і 
як раніше удобрюють землю пести-
цидами в пропорціях, зазначених у 
старих радянських підручниках» – з 
жалем відзначає один з власників 
хробачої ферми. 

Коли слід починати 
такий бізнес 
Відкрити ферму з розведення 
хробаків можна в будь-який час 
року. Але, як радять підприємці, 
найкращий період для відкриття 
даного бізнесу – кінець літа і по-
чаток осені. Стартувати раннім 
літом доцільно у разі відсутності 
теплого приміщення. За багато-
річними спостереженнями найви-
гідніше придбати хробака і пусти-
ти його у виробництво мінімум за 
2-3 місяці до лютого місяця. Восе-
ни та взимку адаптація хробака 
до нових субстратів відбувається 
трохи довше. У лютому настає пік 
активності черв’яків, і покупець не 
втрачає сезон. Починати цей біз-
нес восени вигідно ще й тому, що 
не виникає проблем з кормом для 
хробаків. Зокрема, окрім гною 
можна використовувати бадилля, 
яке залишилося після збору вро-
жаю.
Осінній старт більш вигідний, тому 
що до весни – періоду максималь-
ної активності каліфорнійських 
черв’яків – вже гарантовано є 
адаптоване «поголів’я», здатне в 
цей час збільшуватися у два рази. 

Яких «трудяг» вибрати
 У природі налічується кілька тисяч 
видів дощових черв’яків, однак 
для створення вермигосподар-
ства підійдуть лише деякі з них. 
В Україні на спеціальних фермах 
розводять в основному два види 
хробака – каліфорнійський черв‘як 
– «старатель». Останній вид, на 
переконання більшості учасників 
ринку, більш підходить для комер-
ційного використання. Адже одна 
особина «старателя», як запев-
няють біологи, здатна виробляти 
щорічно 1,5 тис. собі подібних. Тут 
американський родич трохи посту-
пається йому, розмножуючись до 
400-500 особин на рік.
 Щодо розведення хробаків в 
домашніх умовах, то тут не вимага-
ється «породистих» особин, цілком 
підійдуть місцеві черв’яки, звиклі 

до свого середовища прожи-
вання. Їх адаптація до замкнутих 
умов ферми пройде без всяких 
проблем, і розмножуватися вони 
почнуть набагато швидше. Звідси 
висновок – краще зібрати черв’яків 
самостійно. Для цього в ґрунті 
потрібно викопати невелику яму 
і засипати її гнилим листям або 
гноєм. Цей наповнювач слід зволо-
жити (але не занадто) та прикрити 
картоном і дошкою. Вже через 
тиждень можна зібрати першу 
партію хробаків. 
Варто відзначити, що їх пересе-
лення у ящик потрібно проводити 
з частиною того грунту, де вони 
мешкали. Для розведення дощо-
вих черв’яків на 1 м2 розсадника 
досить зібрати близько кілограма, 
в середньому це близько 1000 
особин. Щодо розведення хроба-
ків у домашніх умовах, то тут не 
вимагається «породистих» особин, 
цілком підійдуть місцеві черв’яки, 
що звикли до свого середовища 
проживання.

Де розводити черв’яків 
Особливих вимог до підбору при-
міщення під ферму немає, головне, 
щоб його площа відповідала по-
требам підприємця. 
Якщо мова йде про розведення у 
домашніх умовах, то краще, зви-
чайно, розводити черв’яків на опа-
лювальній території, наприклад, 
у погребі або гаражі. В іншому 
випадку при зниженні температури 
повітря нижче + 4°С хробаки впада-
ють у сплячку і про ведення бізнесу 
в зимовий період можна забути. 
Якщо передбачається цілорічне ви-
рощування черв’яків, тоді і площа 
ферми повинна розраховуватися з 
урахуванням великого зростання 
їх чисельності. 
На великих фермах з розведення 
черв’яків їх кількість доходить до 
сотень тисяч. Розведення дощових 
черв’яків здійснюється в ящиках, 

які можна змайструвати самостій-
но, тих розмірів, які необхідні в 
кожному конкретному випадку. 
Ось декілька варіантів їх виготов-
лення: Дерев’яний ящик. Такий 
короб виготовляється з дошок 
не менше 2,5 см завтовшки. Його 
оптимальний розмір 1х2х0,5 м. У 
дні короба свердлять отвір, а сам 
ящик встановлюють на дерев’яні 
бруски з нахилом, забезпечуючи 
відтік найціннішої рідини (про неї 
почитаєте нижче). Всі кути і шви 
оббивають жерстяною стрічкою, 
виключаючи попадання всередину 
гризунів. Не варто забувати і про 
кришку, яка може бути збита з 
дощок, також нею може служити 
лист фанери, головне – наявність 
в кришці отворів для циркуляції 
повітря/
Пластиковий контейнер. Такий 

вид «житла» для хробаків доцільно 
купувати вже коли є певний досвід 
у сфері вирощування дощових 
хробаків, оскільки це досить ви-
тратне придбання і у разі невдачі 
буде вельми прикро втрачати 
гроші. Якщо вже вибір припав 
саме на такий розсадник, то варто 
врахувати його цілковиту пові-
тронепроникність та насверлити 
отворів не тільки в кришці, але і на 
бічних поверхнях. При розведенні 
черв’яків в пластикових контейне-
рах також необхідний отвір для 
стоку рідини.
Старий холодильник. Деякі досвід-
чені фермери використовують старі 
холодильники як ящики-розсадни-
ки. Встановлюється холодильник 
дверцятами вгору, що досить логіч-
но, весь внутрішній вміст видаляєть-
ся через непотрібність. Стінки холо-
дильника та його дверцята забез-
печуються отворами для доступу 
повітря. Установка всіх ящиків для 
розведення черв’яків здійснюється 
на бруски з невеликим креном, і 
старий холодильник не виняток.
Картонна коробка. Ідеальний 
варіант ящика-розсадника для 
розведення черв’яків для підпри-
ємців-початківців – це картонна 
коробка. Її розмір повинен бути 
більшим ніж 40х30 см. Картон – 
екологічно чистий матеріал, який 
може використовуватися хроба-
ками в їжу, а також він ідеально 
пропускає повітря. Єдиний мінус – 
це недовговічність такого «житла», 
але й це не страшно. Коли коробка 
відволожиться і нею почнуть харчу-
ватися черв’яки, то вона з легкістю 
поміщається в іншу коробку або 
обклеюється свіжим картоном. 
Вермикомпостери. Подібні ферми 
можна придбати в спеціалізованих 
фірмах вони є найбільш зручними 
з усіх можливих варіантів, але і 
відповідно найдорожчим. При 
вирощуванні черв’яків варто 
враховувати особливості їх при-

родного проживання, де ґру́нт, в 
якому вони живуть умовно можна 
розділити на 3 «поверхи». Верхній 
шар ґру́нту, багатий органічни-
ми залишками рослин і тварин, 
служить місцем прийому їжі. У 
нижньому ярусі проживання хро-
баків накопичуються продукти їх 
життєдіяльності – гумус і та сама 
рідина, яку називають черв’ячний 
«чай». Ну а між цими шарами 
ґру́нту черв’яки відчувають себе 
найбільш комфортно, саме там і 
мешкає їх основна маса. 
Підготовлена ємність наповнюєть-
ся наполовину перегноєм, втім, 
його можна змішати з подрібне-
ними газетами або картоном. Цю 
суміш зволожують, але при цьому 
слід враховувати, що при її стис-
ненні не повинна виділятися вільна 
волога. Компостний наповнювач 
перші 2-3 дні активно виділяє 
аміак, тому заселення хробаків 
варто відкласти на час його повно-
го видалення. 
Як зазначалося вище, на 1 м2 розсад-
ника потрібно близько кілограма 
черв’яків. З цього розрахунку про-
водиться їх висадка в поглиблення 
у підготовленому ґру́нті з частиною 
землі, де вони мешкали. Це місце 
розрівнюють, зволожують і прикри-
вають картоном. Протягом 2-3-х 
днів хробів не тривожать, даючи 
їм час адаптуватися до нових умов 
існування. У разі поширення хроба-
ків по розсаднику можна зробити 
висновок про те, що акліматизація 
пройшла успішно. Тепер прийшов 
час внесення корму. Ні в якому разі 
не можна забувати про постійне 
зволоження грунту в розсаднику, 
але й переборщувати з ним не вар-
то, оскільки це загрожує загибеллю 
черв’яків. 
Як відомо, вони дихають шкірою і 
від надмірної кількості вологи вони 
починають задихатися – саме це 
причина появи хробаків на поверх-
ні грунту під час дощу, таким чином 
вони шукають можливість збагати-
ти свій нескладний організм кис-
нем. Потрібно зазначити, що місце 
для розмноження хробаків має 
бути тихим і спокійним, необхідно 
виключити можливість виникнення 
сильних шумів і вібрації. 

Економічна ефективність
 За рік правильної роботи з розве-
дення черв’яків виходить близь-
ко 20 тис. хробів і більше тонни 
гумусу з 2-х м2 розсадника. Якщо 
отримувати прибуток тільки від 
реалізації черв’яків по 0,5 грн. за 
штуку, то виходить близько 10 тис. 
грн. на рік. А якщо площу роз-
садника збільшити до 20 метрів 
квадратних, то за рік можна отри-
мати 100 тис. грн. Слід зауважити, 
що не береться до уваги вартість 
гумусу і черв’ячного «чаю», а також 
великі площі розсадників. За умови 
мінімальних вкладень і безвід-
ходного виробництва економічна 
ефективність розведення дощових 
черв’яків очевидна. Середня роз-
дрібна вартість продукції україн-
ських вермигосподарств така: Сепа-
рований біогумус (очищений) – 2-3 
тис. грн./т; несепарований біогумус 
(неочищений) – 1-1,5 тис. грн./т; Кка-
ліфорнійські черв’яки – 350 грн./1,5 
тис. черв’яків; черв‘як«старатель» 
– 750 грн./1,5 тис. черв’яків; черв’як 
для риболовлі – 50-200 грн./1,5 тис. 
черв’яків.  
Підсумовуючи написане, можна 
зробити висновки, що рентабель-
ність бізнесу з розведення дощових 
черв’яків залежно від типу госпо-
дарства може становити від 200 до 
700%. Причому, для старту досить 
старого корівника і 5-10 тис. грн.
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