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П озачергові вибори

Станом на 22 липня українські аграрії зібрали 23,5 млн. 
тонн ранніх зернових та зернобобових культур з площі 
6,6 млн. га або 68% до прогнозу. Зокрема, зібрано:
пшениці – 16,9 млн. тонн з площі 4,5 млн. га або 68% 
до прогнозу при врожайності 37,6 ц/га;
ячменю – 6,0 млн. тонн з площі 1,8 млн. га або 73% 
до прогнозу при врожайності 32,5 ц/га;
гороху – 549 тис. тонн з площі 242 тис. га або 86% 
до прогнозу при врожайності 22,7 ц/га;
жита – 42 тис. тонн з площі 16 тис. га або 14% 
до прогнозу при врожайності 25,7 ц/га;
вівса – 20 тис. тонн з площі 9 тис. га або 5% 
до прогнозу при врожайності 22,6 ц/га.

Прес-служба Мінагрополітики.

Перші місця у рейтингу найдефіцитніших професій 
в агросекторі займають трактористи та водії вантажівок. 
Про це розповіла керівник департаменту з управління 
персоналом групи компаній «Ukrlandfarming» Наталія 
Романенко, передає УНІАН.
«Найбільш дефіцитні у нас трактористи. Середній вік 
тракториста – понад 50 років. Молодих трактористів приходить 
дуже мало. Наступна когорта – це водії вантажних автомобілів. 
Їх середній вік також досить високий – 40+», - зауважила 
Романенко.
За її словами, є нестача працівників напрямку тваринництва. 
Якщо раніше оператором машинного доїння міг працювати 
будь-хто, то зараз технології стали досконалими, тож треба 
знати основи зоотехніки і ветеринарії.
Також у галузі не вистачає лікарів ветеринарної медицини 
та зоотехніків, спостерігається і дефіцит компетентних 
управлінців.

Минулого року в експорті 
свіжих ягід взяло участь 233 ком-
панії, до того ж частка дрібних і 
середніх виробників по ягодах в 
Україні складає більше 90%.

Про це під час прес-конфе-
ренції в агентстві «Інтерфакс-У-
країна» розповів генеральний 
директор директорату страте-
гічного планування та євроін-
теграції Міністерства аграрної 
політики і продовольства Украї-
ни Олександр Жемойда.

«Фактично світовий ринок 
свіжих фруктів та ягід – це більше 
57 мільярдів доларів. Там є за що 
боротися. У той час, як ринок мо-
рожених фруктів та ягід, де Украї-
на себе доволі непогано відчуває, 
будучи п‘ятнадцятою в світі, всьо-
го-навсього трохи менше трьох 
мільярдів».

«Ми починаємо бачити до-
волі цивілізовані взаємини між 
виробниками і переробниками. 
У нас створюється додатковий 
попит щодо первинної перероб-
ки, сушки, виробництва соків, 
джемів і т. д. Це вже перетво-

ШАНОВНІ ВИБОРЦІ ВИБОРЧОГО ОКРУГУ № 38!
ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ НОВОМОСКОВСЬКОГО, 
МАГДАЛИНІВСЬКОГО І ЮР‘ЇВСЬКОГО РАЙОНІВ!

Хочу висловити свою глибоку вдячність усім, хто 
21 липня під час виборів до Верховної Ради Укра-
їни свої голоси віддав за мене. У настільки склад-
ний час, який ми з вами зараз переживаємо, Ваше 
довір’я для мене багато значить і коштує. Воно й 
надихає зберігати в собі й далі запал непримирен-
ня з усім, що заважатиме реалізації  тих надій та 
сподівань на очищення від розкрадання держави, 
корупції та злочинності, котрі явно домінують 
нині у нашому суспільстві і зумовили ті наслідки 
виборів, які ми з вами й отримали. Запевняю, що 
довір’я, виявлене особисто мені, старатимуся ви-
правдовувати, залишаючись й у статусі очільника 
власного фермерського господарства та Асоціації 
фермерів і приватних землевласників Дніпро-
петровської області, але в першу чергу небайду-
жого і відповідального громадянина України. Ще 
запевняю, що для мене захист прав та інтересів, 
потреб усіх без винятків земляків як було, так і 
залишатиметься на першому місці, незважаючи, 
хто за мене голосував чи не голосував. Давайте 
зберігати свою єдність і монолітність, які, не сум-
ніваюся, знадобляться уже найближчим часом. 
Вся боротьба за очищення держави від негідників, 

хапуг та корупціонерів, свинарчуків тільки розпо-
чинається!
Я закликаю жителів не лише міста Новомосков-
ська і Новомосковського, Магдалинівського та 
Юрївського районів, а всіє Дніпропетровської 
області не втрачати пильності і рішучості, аби 
справді наші з вами сподівання, що Володимир 
Зеленський зі своєю партією нових молодих 
облич «Слуга народу» втілять свої обіцянки та га-
рантії, задля чого наш народ і здійснив фактично 
вибір на користь їх висуванців. Але смію нагадати, 
що якщо ми з вами усіма доступними й у кож-
ному випадку необхідними засобами не будемо 
наполягати на здійсненні обіцяного, хорошого й 
бажаного можна не чекати. Якщо злодії і казно-
кради не сидітимуть у тюрмах, а натомість знову 
сидітимуть й у кріслах нардепів, нас чекають все 
ті ж випробування.
Бажаю усім благополуччя та добра, здоров’я і го-
товності захищати ті свої багатостраждальні надії, 
за які ми всі з вами й проголосувати на останніх 
парламентських виборах!

       Анатолій ГАЙВОРОНСЬКИЙ,
голова Асоціації фермерів та приватних 

землевласників Дніпропетровської області. 

Не дамо знехтувати нашими надіями 
та сподіваннями 

НА МОМЕНТ підготовки номера до друку в ЦВК 
опрацювали більш як 97 відсотків електронних 

проколів на позачергових виборах Верховної Ради.
При явці 49,84 відсотка до парламенту проходять п’ять 
партій:
«Слуга народу»: 43,12% (124 депутатських місць плюс 
129 переможців від партії у мажоритарних округах, 
тобто всього 253);
«Опозиційна платформа – За життя»: 13,04% (37+7= 44);
«Батьківщина»: 8.18% (24+1=25)
«Європейська солідарність»: 8,12% (23+2=25);
«Голос»: 5,84% (17+3);
Інші партії – 10 мандатів;
Самовисуванці – 47 мандатів.

У ПЕРЕКЛАДІ з японської цу-
намі означає великі хвилі, 

довжиною більше 500 метрів і 
висотою інколи десятки метрів. 
Спричиняють їх землетруси та 
вулкани. В українському по-
літичному житті цьогорічним 
«землетрусом» є переконлива 
перемога Володимира Зелен-
ського на президентських ви-
борах у квітні. А те, що відбу-
лося 21 липня на дострокових 
виборах до Верховної Ради в 
одномандатних виборчих окру-
гах, можна вважати політичним 
«цунамі». Або наслідком згада-
ного «землетрусу», в результаті 
чого перепустку до парламенту 

отримали рекордні 128 малові-
домих загалу висуванців «Слуги 
народу».

Найбільш вражаючі резуль-
тати «Зе-команди» по мажори-
тарних округах Дніпропетров-
щини. Її представники домінува-
ли на 16 округах із 17 з резуль-
татами від 28% довіри виборців 
(Максим Бужанський, 25 округ) 
до 60% (Юрій Корявченков, або 
«Юзік» з «Кварталу 95, 33-й ок-
руг). Лише у ОВО № 37 переміг 
діючий народний депутат Дми-
тро Шпенов. Усі його колеги, які 
балотувалися на «своїх» округах, 
програли – комбат Юрій Береза, 
Іван Куліченко, Максим Курячий, 

Мажоритарне «цунамі» 
Андрій Шипко, Костянтин Пав-
лов з Кривого Рогу, гендирек-
тор «Павлоградвугілля» Артур 
Мартовицький, нардепи Вадим 
Нестеренко, Олег Кришин, Олек-
сандр Дубінін, Валентин Дідич. 
Недостатню увагу звернули ви-
борці і на відомого своїми ори-
гінальними ідеями щодо права 
власності на корисні копалини 
єлизаветівського сільського го-
лову Максима Голосного, пер-
шого заступника голови Дніпро-
петровської ОДА Олега Кужма-
на, голову Верхньодніпровської 
райради Артема Кравченка та 
голову Криничанської райради 
Наталію Кобзар. 

 Голос за майбутнє України!
На виборчій дільниці в Петриківці.

Які професії найбільше 
потрібні селу

рюється з нашої сильної сторони 
в індустрію, яку можна побачи-
ти», – переконаний фахівець.

«Я розумію, що ми на почат-
кових етапах, але, разом з тим, ця 
індустрія якимось чином почи-
нає більш-менш викристалізову-
ватися. І в ній надзвичайно вели-
ка роль трьох груп. Перша – це 
безпосередньо виробники, їхня 
власне ініціатива, яким чином 
вони мають виростити врожай, 
замовити новий сорт, потрапити 
на ринок…

Далі починається роль асо-
ціацій - в Україні, є декілька асо-
ціацій, які комунікують з вироб-
никами, надають маркетингові 

послуги. На жаль, на сьогодні 
функція маркетингових послуг 
для держави не доступна. Дер-
жава не може бути маркетологом 
окремого виробника. І тут роль 
асоціацій дуже велика.

Зі свого боку уряд, Міністер-
ство аграрної політики, Міністер-
ство економіки теж відіграють 
свою роль», – додав Олександр 
Жемойда.

Стосовно діяльності асоціа-
цій він згадав нещодавнє звер-
нення Української плодоовочевої 
асоціації (УПОА) підтримати 
українських виробників та екс-
портерів яблук.

Понад  дев‘яносто  відсотків 
ягід  вирощують  дрібні 
та середні  господарства

Аgroсектор
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«Економічна правда» 
скористалася результатами 
останніх опитувань. 
За їх даними, тоді у 
парламент проходили такі 
партії: «Слуга народу», 
«Опозиційна платформа 
«За життя»,  «Європейська 
солідарність», «Голос» та 
«Батьківщина».
Додатково інтернет-газета 
взяла для аналізу ще дві партії, 
які на той момент були близькі 
до порогової позначки: «Сила 
і честь» та «Громадянська 
позиція».
Не вдалося вийти на зв’язок 
тільки з «Опозиційною 
платформою «За життя», тому 
її точка зору не представлена у 
цьому аналізі.
Кандидати відповіли на дев’ять 
запитань щодо основних 
векторів державної економіки, 
серед яких — регуляція 
ринку землі, реформа 
системи оподаткування, 
пенсійної системи, соціальних 
стандартів.

Що партії пропонують 
робити із землею, 

податками, тарифами 
і соцстандартами

Зниження ставки ЄСВ, відкриття ринку сільськогосподарських 
земель, створення Служби фінансових розслідувань. 
Економічні плани партій, які збираються в парламент

Ринок землі
Усі партії, крім «Батьківщи-

ни», підтримують відкриття 
ринку сільськогосподарських 
земель.  Правда, моделі цього 
відкриття і строки впровад-
ження реформи у кожної партії 
свої.

«Європейська солідар-
ність»  виступає за те, щоби 
власники землі були захищені 
Земельним кадастром та міні-
мальними цінами на землю.

«Голос»  за введення рин-
ку з 2020 року з обмеженнями 
на концентрацію земель в од-
них руках. На думку партійців, 
право купувати землю повинні 
мати лише українські громадя-
ни та юридичні особи з кінце-
вими бенефіціарами українця-
ми.

У партії  «Слуга наро-
ду»  повідомили, що на скасу-
вання мораторію на продаж 
аграрних земель і відкриття 
ринку знадобиться не більше 
року.  Там додали, що вже го-
тують потрібні законопроекти, 
у тому числі - про захист прав 
держави, інвесторів та влас-
ників.

«Громадянська пози-
ція»  виступає за відкриття 
ринку одразу після інвентари-
зації земель. Право купувати 
аграрні землі, на думку партії, 
повинні отримати лише грома-
дяни України чи підприємства, 
засновані громадянами Украї-
ни.

Особи, які мають подвійне 
громадянство чи не жили в 
Україні останні п’ять років, не 

мають права купувати сільсь-
когосподарські землі.

«Сила і честь»  пропонує 
відкрити ринок земель з 2020 
року і передбачити граничні 
норми щодо площі земель у 
власності однієї особи та мож-
ливість пріоритетного викупу 
державою земель, що реалізу-
ються. Партія також хоче забо-
ронити доступ до земель рези-
дентам країни-агресора.

Спрощена система 
оподаткування
Іншим важливим питан-

ням для економічної політики 
є спрощена система оподат-
кування. З одного боку, вона 
зменшує податкове наванта-
ження на бізнес, здругого - є 
способом ухилення від сплати 
податків.

МВФ свого часу наполягав 
на її ліквідації, однак будь-які 
спроби переформатувати си-
стему породжують великий 
суспільний резонанс. Як тут 
бути?

Усі партії переконані, що 
варто залишити спрощену си-
стему оподаткування, однак 
погляди на те, у якому вигляді 
- різняться.

Партія «Громадянська по-
зиція» виступає за дерегуля-
цію «спрощенки».

«Батьківщина» вважає, що 
«спрощенка» потребує пере-
гляду способів її застосування, 
зокрема, зміни критеріїв щодо 
обороту компаній.

«Голос» виступає за збере-
ження «спрощенки» з одночас-

ним запровадженням сучас-
них моделей РРО та системи 
кешбеків для протидії схемам 
з ухилення від оподаткування.

Позиції партій щодо того, 
якою повинна бути ставка 
ЄСВ, різняться. З 1 січня 2016 
року ставка ЄСВ становить 
22% від розміру мінімальної 
зарплати.

«Європейська солідар-
ність» виступає за збереження 
ставки на тому ж рівні.

У  «Батьківщині»  вважа-
ють, що через зниження ЄСВ 
до 22% зменшилися нараху-
вання до Пенсійного фонду. 
Партія пропонує запровадити 
персоніфіковану пенсійну си-
стему, за якої усі пенсійні вне-
ски накопичуватимуться на 
особових рахунках людей.

«Голос»  - за зниження по-
даткового навантаження на 
зарплату, починаючи з ПДФО 
та військового збору. У рам-
ках поступового довгостро-
кового переходу від солідар-
ної до накопичувальної пен-
сійної системи ЄСВ повинен 
перерозподілятися від вне-
сків до солідарної системи до 
внесків у накопичувальну си-
стему.

Решта партій виступає за 
зниження ставки податку з 
компенсаторами бюджетних 
втрат, а «Сила і честь» - за його 
ліквідацію в майбутньому.

З цікавого:  «Громадянсь-
ка позиція»  в коментарі ЕП 
емоційно наголосила, що ЄСВ 
повинні «платити всі і навіть 
керівництво «Нафтогазу».

Соціальні 
стандарти
Усі партії дотримуються дум-

ки, що базові соціальні стандар-
ти (мінімальна зарплата, пенсії, 
прожитковий мінімум) повинні 
зростати пропорційно до росту 
економіки.

«Європейська солідар-
ність»  уточнює, що мінімальна 
пенсія не повинна бути меншою 
за прожитковий мінімум.

Майже всі партії підтримують 
запровадження другого рівня 
накопичувальної пенсійної си-
стеми. Основна відмінність - коли 
саме.

На думку  «Громадянської 
позиції», це повинно відбутися 
«негайно».

«Голос»  - за перехід із 
солідарної системи на накопичу-
вальну «одразу після імплемен-
тації реформ на небанківському 
фінансовому ринку». Прийнятна 
дата - 2021 рік.

«Слуга народу»  обіцяє за-
провадити другий рівень пенсій-
ної системи протягом п’яти років 
своєї роботи.

«Сила і честь» уточнила, що 
вона не лише за другий рівень 
пенсійної системи, а й за розви-
ток третього - добровільного на-
копичувального.

«Європейська солідар-
ність» ухилилася від прямої від-
повіді на це питання.

Податок на 
виведений капітал
Через багатомільярдні бюд-

жетні втрати в перші роки за-
провадження питання введен-
ня ПнВК поки що буксує. Проти 
цієї реформи виступає МВФ.

Разом з тим, усі партії висту-
пають за заміну податку на при-
буток податком на виведений 
капітал. Правда, кожна партія 
бачить реформу податку на 
прибуток по-своєму.

«Батьківщина»  - за запро-
вадження податку з кінцевої 
реалізації, який існує у багатьох 
країнах. Такий підхід, на думку 
партії, допоможе уникнути бюд-
жетних втрат.

«Голос»  і  «Слуга наро-
ду»  вважають цю заміну до-
цільною, але звертають увагу 
на те, що вона можлива за на-
явності фінансового ресурсу в 
бюджеті.

«Сила і честь» - за введення 
ПнВК з 2020 року, а «Громадян-
ська позиція» пропонує зроби-
ти це після суттєвого зменшен-
ня навантаження на зарплату.

Що з податковою 
міліцією
Партії одностайні щодо май-

бутнього податкової міліції: її 
потрібно ліквідувати і створити 
новий орган. Більшість партій 
схиляється до того, що її повин-
на замінити Служба фінансових 
розслідувань.

Тарифи
Окремої уваги заслуговує 

позиція партій стосовно форму-
вання ціни на газ. Кожна партія 
запропонувала свій варіант зни-
ження або обрахунку ціни.

Так,  «Голос»  та  «Сила і 
честь» - за ринкову ціну і за її зни-
ження через ринкові механізми 
- нарощування власного видоб-
утку та зменшення споживання 
завдяки заходам з енергоефек-
тивності.

«Батьківщина»  планує зни-
зити ціну до 3,55 грн за куб м. 
На думку прибічників Юлії Тимо-
шенко, ціна повинна визначати-
ся за формулою, яка би врахо-
вувала собівартість видобутку, 
доставки та рентабельність, об-
межену 30%.

Партія  «Слуга народу»  візь-
ме курс на скасування усіх 
«формульних» ціноутворень на 
енергетичні ресурси (вугілля, газ, 
«Роттердам+», «Дюссельдорф+»).

У Зеленського планують від-
мовитися від імпортного пари-
тету при формуванні ціни на газ 
і запровадити внутрішню україн-
ську газову біржу, де визначати-
меться ціна на газ для всіх спожи-
вачів. Зараз підхід до визначення 
ціни на газ у прив’язці до ціни ім-
порту передбачений програмою 
співпраці України з МВФ.

«Громадянська пози-
ція»  вважає, що в поточній ціні 
на газ є корупційна складова, яка 
становить 10-15%, тому потрібно 
«запровадити справжній газовий 
ринок без олігархів». Щоправда, 
жодного слова про безпосеред-
ній розрахунок ціни партія не 
дала.

Яніна КОРНІЄНКО.
 «Економічна правда».

Як бачимо, до парламенту пройшли 
п‘ять партій, а «Слуга народу» може, 

як мовиться, правити одноосібно, 
не вступаючи ні з ким у коаліцію.
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Двадцять першого липня 
виборці України встановили 
один із рекордів зі знаком 
«мінус» – уперше з часу від-
новлення Незалежності 
1991-го на парламентські ви-
бори прийшла менша поло-
вина тих, хто має на це право, 
або 49,84% (у Дніпропетров-
ській області 51,18%) числа ви-
борців. Причиною цього не-
доброго суспільного явища, 
котре ставить під сумнів ідею 
пришвидшення всього на три 
місяці виборів є, безперечно, 
розпал літа, період відпусток. 
З другого боку, неабияк дає 
себе знати і трудовий сезон, 
коли значна частина людей 
на заробітках за кордоном, 
про що свідчить рекордно 
низька явка виборців Черні-
вецької (42%), Закарпатської 
(41%), Івано-Франківської та 
Рівненської областей (48%). 
Не останню роль зіграв і 
факт, що з кожним роком 
віра наступним кандидатам 
до парламентської зали да-
ється людям все важче. 

ВИБОРИ відбулися за змі-
шаною системою – поло-
вина складу парламенту 

(225 депутатів) обрана за списка-
ми політичних партій. А змен-
шене через військову агресію 
Росії та окуповані нею території 
Криму і Донбасу число мажо-
ритарників до 199 осіб обране 
в одномандатних округах. Офі-
ційні результати виборів мало 
відрізняються від прогнозова-
них за екзит-полами. У багато-
мандатному виборчому окрузі 
за списками партій перекон-
ливу перемогу з результатом 
43,11% довіри виборців здобула 
«Слуга народу». Вона, за даними 
ЦВК, буде представлена новими 
124 депутатами, а разом з мажо-
ритарниками (129) матиме 253 
мандати! Це теж рекорд в укра-
їнській політиці – досі жодна з 
партій ніколи не мала власної 
більшості в парламенті. Опози-
ційна платформа «За життя» 
налічує 37 + 7 = 44 депутати, 

НА ЖАЛЬ, хлібороби Прид-
ніпров’я в одномандатних 
округах Верховної Ради 

цього скликання не матимуть 
жодного представника. По-пер-
ше, надто мало їх змогло взяти 
участь у дострокових, швидко-
плинних передвиборних змаган-
нях. Які, по-друге, на додачу до 
цього ще й  співпали за кален-
дарними строками зі жнивами, 
коли хліборобу ніколи і піт з чола 
витерти. З огляду на це та згада-
не політичне «цунамі» - а це вже 
третій, особливо несприятливий 
фактор – шанси на перемогу 
були, вочевидь, невеликі. Лише 
справжні відчайдухи наважилися 
боротися за право представляти 
інтереси свого народу, інтереси 
хліборобського братства у зако-
нодавчому органі у таких умовах. 
Це голова АФЗУ Дніпропетровсь-
кої області Анатолій Гайворонсь-
кий, зайцевський сільський голо-
ва, колишній директор «Агро-Со-
юзу» Володимир Хорішко, відо-
мий аграрій Олександр Чебанов, 
голова ФГ «Агро-Єдність» Юрій 
Кукса, директор сільгосппідпри-
ємства «Каспій», депутат облради 
Гілал Ісаєв. Коли ж взяти до уваги, 

Мажоритарне «цунамі» 

Остап ВЕРНИГОРА Липневий рекорд України
«Батьківщина» 24 + 1 = 25,  «Єв-
ропейська солідарність» 23 + 2 = 
25 і «Голос» 17 + 3 = 20. Остаточна 
конфігурація парламентських 
сил складеться після політично-
го визначення самовисуванців, 
яких 47 чоловік, інші партії в 
парламенті мають 10 представ-
ників.

Позавчора лідер «Слуг наро-
ду» Дмитро Разумков в інтерв’ю 
РБК-Україна зазначив, що їм, 
імовірно, і не потрібна буде коа-
ліція у Верховній Раді. Водночас 
доповнив, що очолювана ним 
партія готова співпрацювати з 
тими політичними силами, які 
поділяють їхнє бачення розвит-
ку України. Відтак чи буде взага-
лі коаліція у парламенті і спіль-
но вироблена програма, скільки 
фракцій та депутатів підтрима-
ють її, покаже час. 

На кардинально оновлену 
Верховну Раду народ України 
покладає великі надії, сподіван-
ня кращого життя, завершення 
війни. Тож переможна ейфорія 
новообраних парламентських 

слуг народу має швидко стати 
розумінням, що це не «джек-
пот» на все подальше життя, а 
лише перепустка до напруже-
ної законотворчої праці. У день 
виборів довелося почути різну 
аргументацію зробленого кроку. 
Зокрема Оксана Володимирівна, 
працююча з Дніпра, сказала:

- Проголосувала за «Слугу». 
Там молоді, креативні хлопці, 
вони хочуть змін. Може, нам 
таке кардинальне оновлення 
парламенту і потрібне, бо без 
нього нічого не буде? Водночас 
хочу, щоб пост прем’єра та міні-
стрів обіймали досвідчені люди. 
Такі як Олексій Кучеренко в га-
лузі ЖКГ, Анатолій Гриценко в 
обороні. Цей сплав молодості і 
досвіду, сподіваюся, гарантува-
тиме добрий результат.

- Вважаю, голосувати за пре-
зидентську партію не варто, - 
повідомив підприємець Сергій 
Миколайович з Криничансько-
го району. – Необмежена влада 
завжди є диктатурою і злом, 
прикладів в історії більш ніж до-

статньо – Ленін, Сталін, Гітлер, 
Путін, Янукович. Віддав голос 
за «Свободу», вони найсильніше 
протистоять проросійським си-
лам. Команда «Зе» - кіт у мішку, 
у них немає ефективного плану 
змін, навряд чи там п’ять років 
буде лад. Голосувати за пома-
хом руки - «соб», «цабе» - вони 
зможуть, а бути генераторами 
ідей – сумніваюся. Ми не знаємо 
внутрішнього світу, переконань 
їхніх депутатів. Зараз олігархіч-
на модель економіки, а чи змо-
же молодь без досвіду ефектив-
но змінити її на користь малого 
фермерства та підприємни-
цтва? Потрібна фахова робота в 
комітетах тощо, а у декого з них 
навіть вищої освіти немає. 

- Допекли усім «ялові» по-
літики, тому такий результат 
виборів. Люди завжди наді-
ються на краще, а виходить, як 
завжди, - розмірковує фермер 
Анатолій Олексійович з Петри-
ківки. – У вагон «Зе», що набрав 
прискорення на президентських 
виборах, заплигнули всі, кому 

не ліньки. Обрав «Батьківщину», 
там серйозна команда. І сама 
Тимошенко ще далеко не вичер-
пала свій потенціал. 

Крок назад від законів
Спостерігачі Комітету ви-

борців України та мережі «Опо-
ра» визнали ці вибори більш 
брудними порівняно з прези-
дентськими. Наявність двійни-
ків у списках, незаконна агітація, 
різновиди «гречки» і т. п. і цього 
разу виявилися в «джентльмен-
ському наборі» частини пре-
тендентів. Дніпропетровська 
область за числом порушень 
виборчого законодавства разом 
із Донецькою є лідером цих «пе-
регонів». Скандально відомим 
став «пиріжковий» 26-ий ви-
борчий округ, до якого входять 
Шевченківський і Центральний 
райони міста Дніпро. У день ви-
борів люди з емблемами органі-
зації «Соціальна реконструкція» 
одного з кандидатів заходилися 
масово торгувати біля виборчих 
дільниць пиріжками за ціною… 
п’ять копійок! Поліція Дніпра 
відкрила кримінальне прова-
дження за ст. 160 ККУ «Підкуп 
виборця, учасника референ-
думу». А всього у Дніпропе-
тровщині, за повідомленням 
ГУ Нацполіції, у день виборів 
відкриті чотири кримінальні 
провадження та складені вісім 
адмінпротоколів за порушення 
виборчого законодавства. 

І все ж люди зробили свій 
вибір на найближчі п’ять ро-
ків. Новообраним депутатам 
зі «Слуги народу» залиша-
ється лише виправдати його 
обіцяною діяльністю щодо 
очищення й оновлення систе-
ми влади в Україні, скасування 
депутатської недоторканності, 
ліквідації схеми «Роттердам +», 
створити механізм «народного 
вето» на недолугі законопроек-
ти і закони тощо. Тож до праці, 
шановні слуги!

Іван МОРОЗ

Продовження.Початок стор. 1

що в аграрному комітеті ВР відте-
пер  майже не буде аграріїв, бо 
до лав партії-переможниці їх не 
брали, то названим кандидатам і 
всім небайдужим до долі україн-
ського села варто подумати про 
створення позапарламентського  
аграрного комітету Придніпров’я. 

А запит на його законодавчі 
рішення вже є. Позавчора Пре-
зидент В. Зеленський підписав 
указ «Про заходи щодо протидії 
рейдерству». Згідно з ним має 
бути розроблений та ухвалений 
законопроект, який внесе зміни 
в законодавство і врешті-решт 
позбавить рейдерів можливості 
творити свої чорні справи. Тож 
хто, окрім аграріїв та адвокатів, 
краще знає всі нормативні та 
реєстраційні шпарини, котрими 
просочується на хліборобські 
землі отруйне рейдерське зілля? 
Як з’ясувалося тепер, серед ново-
обраних слуг народу таких людей 
геть мало.

Варто зазначити, що на сім-
надцяти округах Січеславщини 
були зареєстровані аж 294 кан-
дидати, що добряче «розсіювало» 
голоси конкурентів провладної 
партії. Перед виборами канди-

дату у депутати по 34-му вибор-
чому округу, директору сільгосп-
підприємства  у П’ятихатському 
районі Гілалу Ісаєву погрожували 
невстановлені особи, вимагаючи 
зняти свою кандидатуру. А на-
передодні голосування невідомі 
жорстоко побили його 18-річно-
го сина Артема. Розслідуванням 
кримінальної справи займаються 
правоохоронці, громадськість 
обурена зухвалим злочином. 

У цьому ж 34-му окрузі, до 
якого входять П’ятихатський, 
Верхньодніпровський та Цари-
чанський райони, зареєстровано 
найбільше людей з однаковими 
прізвищами –  Олександр та Гілал 
Ісаєви, Олег і Дмитро Чорні, Ар-
тем і Олександр Кравченки і два 
Олеги Кришини. Час не стоїть на 
місці, винахідники технологій – 
теж…

Право представляти Дніпро-
петровщину у ВР від «Слуг на-
роду», за даними ЦВК, здобули 
директор з корпоративних від-
носин ТОВ «Інтерпайп Україна» 
Дмитро Киселевський (24 округ), 
менеджер і блогер Максим Бу-
жанський (25), директор з роз-
витку ЗАТ «Комунтранс» Кирило 

Нестеренко (26), ФОП В’ячеслав 
Медяник (27), ФОП і учасник АТО 
Юрій Мисягін (28), адвокат Сергій 
Демченко (29), директор «Всеу-
країнського благодійного фонду 
«АТБ» Ганна Лічман (30), дирек-
тор з безпеки «Заводу бурової 
техніки «ДСД» Володимир Захар-
ченко (31), доцент кафедри еко-
номіки КНЕУ ім. Вадима Гетьмана 
Олена Криворучкіна (32), актор 
«Квартал 95» Юрій Корявченков 
(33), менеджер Олег Чорний (34), 
директор ТОВ «Альфа-Косметік» 
Денис Герман (35), ФОП Роман 
Коптєлов (36), непрацюючий Вла-
дислав Бородін (38), начальник 
управління економіки облради 
Сергій Северин (39) та голова наг-
лядової ради ЗАТ ПРХ Олександр 
Трухін (40). 

З приводу обрання непрацю-
ючого депутата Дніпропетров-
ської облради від «Укропу», члена 
постійної комісії з питань право-
охоронної діяльності Владислава 
Бородіна по 38-му округу, уро-
дженця Сумщини, тепер жителя 
Дніпра, котрий задекларував 
автомобілі «Лексус» 2017 р. вар-
тістю 999 тисяч гривень, «Тойота» 
2016 р. 888 тис. грн.. та «Міцубісі» 

2013 р., готівкові кошти в сумі 455 
тисяч доларів та 10 тисяч євро, 
і все це записане на дружину, 
в соцмережах набирає обертів 
скандал. На запитання журналіс-
тів «Страни» «Як він потрапив до 
«Слуг народу?» була відповідь: 
«Через резюме, біографію, подав 
себе на соціальний ліфт». На ряд 
уточнюючих запитань Бородін 
відмовився відповідати, сказав-
ши «на сайті все є», і виключив 
телефон (матеріал «Чужий в на-
шому краї»). 

З цього приводу доречно на-
вести висловлювання В. Зелен-
ського на з’їзді партії 9 червня:

- Ми визнаємо, нам не виста-
чило часу, щоб повністю всіх кан-
дидатів перевірити. Можливо, 
комусь недобропорядному вда-
лося нас трішечки надурити. Але 
ми точно знаємо – раптом щось, 
громадськість і чесна журналісти-
ка вкажуть нам на помилки, і ми їх 
виправимо. 

Тож дійте, пане Президенте! 
Чекаємо на Вашу відповідь з при-
воду критеріїїв відбору «Зе»-кан-
дидатів по округах Дніпропе-
тровської області. 

! Виборчий бюлетень сильніший від кулі
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Френк Ллойд Райт, 
американський архітектор-новатор

Микола ЯСЕНЬ

!Протягом усього життя в мені працювали поет в інженері, 
інженер у поеті, й обидва в архітекторі

Не що інше, 
як неземні храми

Інженер-будівельник і архітектор 
за фахом та досвідом, Іван Власенко 
над усе шкодував, що не здобув ще й 
освіти біолога, природознавця і ме-
дика. Все це йому ой як би згодило-
ся! 

Справа у тім, що Іван Федорович, 
який за своє життя спроектував і по-
будував не одну споруду і не один 
пам’ятник, був надто одержимий 
метою побудувати у рідному Дні-
продзержинську і піраміду. Ну не 
таку, ясна річ, як піраміда Хеопса чи 
інші піраміди-усипальниці фараонів 
стародавнього Єгипту, одначе досто-
ту високу – мінімум 44-метрову. Для 
порятунку, стверджував Іван Власен-
ко, міста та його мешканців, еколо-
гічного оздоровлення всього регіону. 
В чудодійних властивостях піраміди 
змінювати на краще оточуюче сере-
довище та лікувати все живе і суще 
він не сумнівався ні на йоту.

Івана Федоровича більше дивува-
ло зовсім інше. Людські цивілізації 
для очищення та одухотворення від 
усього скверного, для наснаження 
воднораз космічними і земними си-
лами з давніх-давен зводили і зво-
дять високі храми, під куполами 
яких дійсно оживаєш усім єством 
– то чому не зводили і не зводять 
піраміди, котрі здатні на ще біль-
ші дива? Може, тому, висловлював 
припущення Власенко, що відомі в 
сучасному Єгипті, а також у Мексиці 
чи Китаї древні піраміди були побу-
довані не землянами, а пришельця-
ми з інших світів, а ми досі так і не 
збагнули їх таємниць та механізмів 
дії? Отож ще тільки на шляху до вер-
шини тієї «піраміди», котрою є бага-
товікове існування живих і розумних 
істот на планеті Земля. У такому разі 
уже близькі до розгадування, пізнан-
ня та використання найбільш незбаг-
ненного, що маємо відкрити нарешті 
для себе. Коло, мовляв, замкнеться, 
коли після пришельців уже ми, зем-
ляни, самі почнемо всюди зводити 
фантастично загадкові піраміди. Бо 
якщо ті ж храми навіть зовні схожі 
на космічні ракети, спрямовані в не-
беса, то піраміди – на тисячоліттями 
нагромаджені знання та уміння, які 
піднімають земну людину все вище і 

ПІРАМІДА  АРХІТЕКТОРА  ВЛАСЕНКА
вище. Аж на вершину, з якої колись 
вдасться побачити ввесь світ наскрізь.

Ясно, це лише гіпотеза архітекто-
ра Власенка. А має бути і його піра-
міда. І вона буде. Знайшовся чоловік, 
який викликався допомогти Івану 
Федоровичу.

 Голод – не тітка...
Олександр Голод народився і виріс 

на Дніпропетровщині, у Новомосков-
ську. Закінчив мехмат Дніпропетров-
ського університету. Якийсь час ви-
кладав у школах та технікумах, потім 
працював у космічному КБ «Орбіта». 
Але його пам’ятають у нас як засно-
вника одного з перших кооперативів, 
причому, науково-виробничого. Яко-
му не судилося, на жаль, переконли-
во заявити про себе. Насмішки та від-
верта іронія, ще елементарна невіра 
все звели нанівець. Олександр неспо-
дівано захопився вивченням енерге-
тичних явищ, котрі відбуваються під 
впливом споруд, зведених у формі 
чотиригранних пірамід. Пропоную-
чи усім зацікавленим споруджувати 
такі піраміди. А це й викликало лише 
іронію та глум.

Незважаючи на те, що в невеликій 
експериментальній піраміді Олек-
сандр Юхимович домагався вража-
ючих результатів. Насіння овочевих 
культур, а також кукурудзи і соняш-
нику, яке він по кілька днів тримав 
в середині піраміди, потім геть все 
напрочуд дружно та сильно пророс-
ло і забезпечило урожай, на третину 
вищий, ніж поряд аналогічне, але 
«необроблене» Причому, помідори 
та огірки, котрі того року повсюди 
страждали від захворювань, надмір-
ної вологи і «кислотних» дощів, на 
грядках Голода всього цього благопо-
лучно уникнули, наче росли і плодо-
носили зовсім в іншій зоні. 

Не можна казати, що Олександр 
Юхимович відразу дав вичерпні по-
яснення, чому таке сталося. Але він 
волів ясності. І насамперед збагнув, 
де завгодно споруджувати піраміди 
не варто. Треба знаходити «сприят-
ливі» місця, як ото знаходять, де ліп-
ше копати криниці, аби мати добру 
воду. Тут ще вибагливіший підхід: 
треба натрапляти на енергетичні 
земні «джерела», котрі пов’язані з зу-
стрічними космічними струменями 
енергії. Плюс пропорції та розміри 
граней пірамід обов’язково мають ви-

тримуватися за математичною істи-
ною так званого «золотого перетину». 
Одні вчені відкриття явища «золотої» 
пропорції в трикутних геометричних 
фігурах приписують Леонардо да 
Вінчі, інші ще Евкліду в його «Нача-
лах», а насправді воно відоме ще з ан-
тичних, якщо й не давніших часів. Бо 
в тих же єгипетських пірамідах пра-
вило «золотого перетину» витримане 
до міліметра.

Так от, в експериментальній піра-
міді ще на Дніпропетровщині Олек-
сандр Голод виявив, що під її скле-
пінням змінюють традиційні свої 
властивості не лише рідинні, але й 
тверді речовини. На зразок вуглецю 
чи дорогоцінних металів. А вода по-
чинає замерзати лише після мінус 38 
градусів за Цельсієм. Та головне, що 
кожен, хто проводив бодай день-два 
в піраміді, почував себе здоровішим 
і бадьорішим, ніж досі. Хто ж потра-
пляв хворим, той одужував і забував 
про свої болячки. Трави довкіл ста-
вали зеленішими і густішими та ви-
щими, квіти запашнішими і яскраві-
шими.

Це було відкриття Голода. Що пі-
раміди генерують енергію землі та 
космосу і очищають нею довколиш-
нє середовище. Вони мов ті храми 
природи, які повертають її в пер-
віснестановище. І які «вмикають» 
механізми самовідтворення і самоз-
береження природи. Дійсно ще у 
Дніпропетровську у колі найближ-
чих друзів Олександра Юхимовича 
виник вислів, що Голод порятує всю 
ноосферу нашої планети та її зв’яз-
ки з невичерпними силами далеких 
світів і галактик. Згодом відоме при-
слів’я, що елементарний Голод – не 
тітка, а злюча мачуха, і перефразу-
вали в нове. Що Олександр Голод – 
повернення до джерел матінки-при-
роди в масштабах усього Всесвіту.

Але сталося те, що сталося: ро-
зуміння і підтримки на батьківщині 
Олександр Юхимович не знайшов. І 
у 1991 році, саме коли Україна здо-
була незалежність, Голод перебрався 
до Москви. Створив та очолив там 
науково-виробниче підприємство 
«Гідрометприлад» І тільки згодом 
архітектор із Дніпродзержинська 
Іван Власенко і «повертає» Олексан-
дра Юхимовича додому, спокусив-
ши проектом збудувати і тут пірамі-
ду сучасних див.

АБО пан, АБО пропав
Якщо комусь доведеться подоро-

жувати околицями російської сто-
лиці Москви, то на 38-му кілометрі 
рижського шоссе обов’язково угле-
дить 44-метрову склобетонну піра-
міду Голода. Одну з тридцяти, які 
він уже побудував. І не лише в Під-
москов’ї, а й у Воронежі, Астрахані, 
Катеринобурзі і Петрозаводську, 
Тольятті, Ростові, Сочі і Бєлгороді, в 
Башкирії і Тверській області. Також 
і за межами Росії – в Узбекистані та 
Грузії. Побудувала їх, точніше, засно-
вана «Гідрометприладом» компанія 
АБО. За технологією АБО – адап-
тацією біологічних об’єктів, - яку 
напрацював колектив Олександра 
Юхимовича. Це технологія, котра 
передбачає спорудження зовні лег-
ких і ажурних пірамід у пропорціях 
«золотого перетину» зі спеціальних 
матриць, котрі дозволяють знач-
но посилювати й концентрувати ті 
процеси, які відбуваються в середині 
споруд і навколо них.

Йдеться про процеси, що неймо-
вірно сприятливо впливають пере-
дусім на живі організми і всю живу 
природу та оточуюче середовище. 
Дослідження і перші практичні ре-
зультати переконливо свідчать: це 
дійсно реальна можливість зміню-
вати на краще екологічну ситуацію 
там, де ми живемо і займаємося 
виробничою природовикористову-
ючою діяльністю. Доктор біологіч-
них наук і професор кафедри геобо-
таніки, грунтознавства та екології 
Дніпропетровського національного 
університету Анатолій Травлєєв, 
котрий познайомився з технологі-
єю АБО і наслідками її втілення, не 
сумнівався, що фізичні, біологічні та 
хімічні процеси, які відбуваються під 
впливом пірамід Голода, спроможні 
знешкоджувати навіть «кладовища» 
бактеріологічних, хімічних та ядер-
но-радіаційних відходів. Не кажучи 
про інші «менш» небезпечні звали-
ща токсичних чи просто твердих 
продуктів сировинно-матеріального 
виробництва.

Одну зі своїх пірамід Олександр 
Голод облаштував на даху міської 
лікарні у Тольятті. То медики пере-
коналися, що вона допомагає їхнім 
пацієнтам швидше, ніж зазвичай, 
одужувати. А поряд у пологовому 
відділенні препарати, «оброблені» в 

піраміді, майже миттєво забезпечу-
ють покращення самопочуття поро-
діллям і новонародженим малюкам. 
Навіть в найтяжчих випадках. Чи ось 
піраміда на території однієї зі здрав-
ниць міста Сочі служить для відпо-
чиваючих реабілітаційним центром, 
що повертає снагу, силу і здоровий 
дух.

В Астрахані піраміду за технологі-
єю АБО – із закладеними у її матриці 
попередньо «загартованих» в інших 
пірамідах кристалами і однією гран-
ню по земному меридіану зорієнто-
ваній на Полярну зірку – було побу-
довано на замовлення тамтешнього 
підрозділу «Газпрому». Якого зане-
покоїла екологічна ситуація навколо 
Аксарайського газоконденсатного 
родовища та в містечку, що непода-
лік від цього родовища. За неповні 

три роки практично припинилися 
випадки, щоб люди або й тварини 
страждали тут від того, чим вони ди-
хають та що п‘ють і споживають. Що 
Олександр Голод й прогнозував та 
очікував. Бо ще раніше він звів 22-ме-
трову піраміду на околиці містечка 
Осташків – на березі забрудненого 
озера, довкола якого уже гинула вся 
рослинність. Зараз же розкривають 
свої бутони квіти, котрі давно були 
занесені до Червоної книги і в даній 
місцевості вважалися такими, що 
щезли.

Втім, хіба не досить того, що в 
пірамідах Голода явно позитивною 
енергією «заряджаються» і продук-
ти харчування та напої, аби усвідо-
мити, що все це не плоди фантазії 
і не якісь вигадки на грані дивацтва 
та чаклунства. А кристали, які Олек-
сандр Юхимович «вирощував» у 
своїх пірамідах, годяться, коли хоче-
те знати, для закладання кільцями 
або по периметру довкіл великих 
екологічно занехаяних мегаполісів 
чи промислово-забруднених тери-
торій, і це служить оздоровленню 
тут і там довкілля, повітряного та 
водного басейнів, навіть підземних 
водоносних шарів. Все ж почалося з 
того, що свого часу російські космо-
навти інформаційні матриці, ство-
рені за технологією АБО, випро-
бовували на навколоземній станції 
«Мир». Після цього компанія АБО 
дістала замовлення на виготовлення 
«фірмових» кристалічних матриць, 
щоби вкласти їх вздовж кільцевих 
автомагістралей навколо Москви. 
Космонавти «попутньо» зафіксува-
ли іонні промені, які піднімають-
ся над пірамідами Голода високо 
в небо – вище стратосфери. Такі є 
лише над атомними електростан-
ціями і схронами їх відходів. Але 
останні радіоактивні, а пірамідні – 
зовсім ні.

- А хіба нам, дніпродзержинцям 
передусім, а то і всім, хто мешкає у 
дніпропетровському регіоні, не пора 
глобально вирішувати екологічні 
проблеми та негаразди, з верхом 
накопичені за останні десятиліття? 
– запитував Іван Власенко, таким чи-
ном пояснюючи, звідки його мрія 
побудувати власну піраміду. – Та 
нам воістину АБО пан, АБО пропав. 
І чим швидше забезпечимо перше, 
тим краще.

Прийдешній день не 
тільки Блакитного озера

Цілком ймовірно, що свою піра-
міду Іван Федорович змонтував би 
біля Блакитного озера, котре вини-
кло на місці колишнього піщаного 
кар’єру в районі села Єлизаветівка. 
Коли забудовували лівебережний 
Дніпродзержинськ, тут брали пісок. 
А потім сталося диво – природа сама 
утворила раптом величезне озеро чи-
стої джерельної води. Виник навіть 
своєрідний курортний мікроклімат. 
Адже навкіл хвойні лісові масиви. Во-
істину райський куточок посеред за-
харащеної відвалами металургійного 
та уранового виробництва території! 
То хіба дійсно не краще скористатися 
неймовірною живучістю цього острів-
ця майже первісної природи, допо-
могти йому, а не забруднювати, що 
уже почали робити?

Бо хто скептично сприймає чудо-
дійні властивості пірамід-споруд, той 
дарма так чинить. Можемо відіслати 

до безлічі друкованих джерел, які про 
прадавні та вічні піраміди розповіда-
ють неймовірні речі. Але навіщо від-
силати, коли у Дніпропетровську є 
доктор геолого-мінералогічних наук, 
професор і академік Геннадій Крику-
нов, який все життя займається ще й 
вивченням аномальних явищ, у тому 
числі і пов’язаних з пірамідами. Вони 
дійсно як загадкові хранительці та 
скарбниці багатьох знань, котрі явно 
не могли були бути доступними древ-
нім цивілізаціям. Звідки п’ять тисяч 
літ до нашої ери – а що такий вік біль-
шості відомих нині пірамід, не сум-
нівається не лише Крикунов – могли 

знати про той же «золотий перетин», 
число «пі», основи кристалізації, по-
будову космосу, параметри нашої 
планети та її обертання навколо осі, 
трепанацію черепа і навіть молекулу 
ДНК? А всі ці відомості винахідливо 
«закладені» не тільки в знаменитій 
піраміді Хеопса. В інших зашифрова-
ні також таблиці ваг і мір, швидкості 
світла, простору і часу. А технології, 
за якими споруджувалися стародавні 
піраміди? Кам’яні брили наскільки 
точно й гладенько відполіровані і без 
шпаринок прикладені одна до одної, 
що й зараз вирахувати їх розміри 
можна лише за допомогою комп’ю-
терної програми, а вкласти хіба що за 
участю гелікоптера.

Отож Геннадій Крикунов нале-
жить до тих, хто спорудження пірамід 
на нашій землі «приписує» винятко-
во гостям із інших світів. Але головне, 
що і він погоджується: піраміди ще 
сильніше від культових споруд-храмів 
спроможні впливати на оточуюче се-
редовище. Геннадій Миколайович за 
подобою існуючих, по азимуту орієн-
туючи так, як зорієнтована піраміда 
Хеопса, також уже майстрував свою 
експериментальну дерев’яну пірамі-
ду-макет. І переконався, що перебу-
вання в ній обертається покращенням 
здоров’я та самопочуття. Відвідувачі 
не приховували захоплення від того, 
що переживали неймовірно радісні 
хвилини піднесення духовних і фізич-
них сил у собі. Тому й остання крапка 
у цій нашій публікації – велика надія, 
що задум архітектора Івана Власенка 
бодай колись здійсниться. Що знай-
дуться серед бізнесових та владних 
структур регіону люди, які підтрима-
ють, підхоплять його ідею. Вона, як на 
мене, того варта.

   ***
Одне печалить – Івана 
Федоровича уже немає серед 
живих. Я багато років знався 
і дружив з ним. Тому маю 
підстави запевнити, що це 
був неординарний чоловік. 
Як архітектор на своєму 
віку він звів не одну споруду 
і проклав не один проспект, 
заклав не один меморіал 
спочатку у Криму, а потім і 
у своєму Дніпродзержинську, 
якому нині повернули його 
первісну назву Кам’янського. 
Ще Власенко був великим та 
щирим природолюбом і зумів 
навіть кілька літ попрацювати 
директором лісгоспу. Але в 
першу чергу Власенко був 
патріотом України і рідного 
краю. По суті усі меморіальні 
дошки видатним землякам 
на залізничних станціях від 
Кам’янського до П’ятихаток 
– його творіння. З Іваном 
Федоровичем багато літ 
підтримував добрі стосунки 
і колишній директор того 
сільськогосподарського 
технікуму, який за традицією 
називали Ерастівським, 
Василь Джміль. Справа у 
тім, що батько Власенка був 
так званим управляючим і 
агрономом у самобутнього свого 
часу пана Ераста Бродського. 
Так от, Василь Карпович 
Джміль якось зателефонував 
мені і з прикрістю сказав, що 
незаслужено як на його думку 
забули і не згадують Івана 
Федоровича Власенка. Аби 
згадати не просто добрим 
словом, а щоб і привернути 
увагу до «пірамідного дивацтва» 
його, я й написав цю історію. 
А раптом хтось зацікавиться 
і збудує не одну і не тільки на 
Блакитному – чи Голубому – 
озері диво-піраміди, а густо 
на нашій Дніпропетровщині. 
Олександр Голод з його 
технологією АБО, з яким я 
колись завдяки нині теж, на 
жаль, покійномугенеральному 
конструктору космічного 
КБ «Південне» Станіславу 
Конюхову їздив спеціально до 
Москви зустрітися, казав, що 
задум архітектора Власенка 
заслуговує бути втіленим.

Одна з тридцяти пірамід 
Олексанра Голода: вигляд 
зовнішний  і внутрішний.

Одним із останніх місць 
роботи архітекора 
Власенка стало 
Дніпродзержинське 
управління лісового 
господарства.

Бюст-пам‘тник Нурсултану 
Назарбаєву, який навчався
у Дніпродзержинську - 
проект архітектора 
І. Власенка у співавторстві 
з скульптором Ю. Щедровим.

Палац культури 
у Кам‘янському, 
збудований за проектом
І. Власенка.
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! Жінка – наймогутніша в світі істота, і від неї 
залежить направляти мужчину туди, 
куди його хоче повести Господь

Генрік Ібсен, 
норвезький драматург

- Політичні рішення залежать від 
наявних знань, а фокус уваги - від по-
всякденного досвіду. Досвід чоловіків і 
жінок відрізняється з огляду на закрі-
плені в суспільстві гендерні ролі, тому 
рівне представництво обох статей в 
органах влади необхідне для гармоній-
ного управління суспільними справами. 
5–10%  жінок у «чоловічій» політичній 
сфері змушені посміхатися на сек-
систські жарти і доводити, що вони 
«мужики». 30–40% жінок становлять 
вже критичну масу, здатну змінити 
правила гри і винести нові питання та 
ідеї на публічне обговорення.                                                                                         

Минулого року «Урядовий портал» 
оприлюднив статистику щодо пред-
ставництва жінок у владі: Верховна 
Рада України – 12%, обласні ради – 15%, 
міські ради – 18%. Молодший науковий 
співробітник відділу соціальної антро-
пології Інституту народознавства НАН 
України, кандидат соціологічних наук 
Ганна Заремба-Косович 23 квітня ц. р. 
на сайті соціального проекту «Жінки – 
це 50% успіху України» відзначила, що 
гендерний розподіл є найбільш показо-
вим по рангах держслужбовців: 

- Чим вищий ранг – тим менше там 
жінок. Тож найвищий мають здебіль-
шого чоловіки, це голови міст. Заступ-
ники або заступниці – тут розподіл 
50/50, але спрацьовують традиційні 
гендерні ролі, коли жінки переважно 
є заступницями з гуманітарних чи соці-
альних питань. 

Саме у центрах надання адміністра-
тивних послуг (ЦНАП) переважають 
жінки. Причиною такого становища 
є, по-перше, досить розповсюджений 
стереотип про те, що жінки неконфлік-
тні, вони згодні іти на компроміси, а 
по-друге, у ЦНАПах порівняно невели-
ка зарплата. Вчена пояснила доціль-
ність введення квот, з огляду на досвід 
інших країн: «Світовий досвід запрова-
дження квот у політиці є позитивним. 
Квоти діють у Німеччині та Австрії – там 
жінки на вищих керівних посадах. Ми 
ж чуємо перестороги про те, що буде 
недостатньо кваліфікованих кадрів, 
ми втратимо професіоналів-чолові-
ків лише тому, що почнемо обирати 
за принципом гендеру. Але тут знову 
дискримінація: якщо чоловіки більш 
кваліфіковані, ніж жінки, це означає, 
що на певному етапі (чи навчання, чи 
побудови кар’єри) існували гендерно 
зумовлені бар’єри. Тож, коли говори-
мо про квоти жінок у політиці і владі, 
пам’ятаймо, що за рівних умов жінки 

Коли умови будуть 
рівними?                

За попередніми даними 
виборів 21 липня, у Верховній 
Раді ІХ скликання буде 
щонайменше 86 жінок, або 
20% її складу. Найбільше 
народних обраниць у фракції 
партії «Голос» - 44,4%, 
у «Європейській солідарності» 
- 40% та «Слузі народу» 
- 27%. Світова практика 
показує: чим більше жінок 
у владних структурах, тим 
ефективнішою є сама влада 
у країні. Чому жінкам треба 
давати змогу бути нарівні 
з чоловіками у політиці, 
досліджували українські 
експерти, і ось до якого 
висновку прийшли:       

самі прийдуть у політику. Коли жінка 
матиме рівний доступ до освіти, рівний 
розподіл обов’язків у сім’ї, рівне став-
лення до себе, як фахівці, вона реалі-
зується нарівні з чоловіками. А якщо в 
політиці і владі жінок мало, то це лише 
тому, що немає рівних умов».

 Як у сім’ї, так і у владі                                                                                                                 
Давно відомо, що саме жінки 

вміють помічати те, що не завжди ба-
чать чоловіки. Адже чоловіки іноді 
вважають  деякі речі другорядними, 
несуттєвими, і помиляються при ухва-
ленні того чи іншого рішення. А коли 
поряд дружина, то завдяки вже ком-
плексному погляду чоловіка і жінки є 
більша вірогідність запобігти помилці. 
І мова не тільки про інтуіцію, а про ін-
ший погляд – жіночий. Безсумнівним є 
факт, що тільки там зберігається сім’я, 
в якій подружжя, чоловік і жінка, звик-
ли радитися. Там, де встановлюється 

диктатура, як правило, чоловіка, бо 
він фізично сильніший, сім’я довго не 
втримається… Можливо, тому так і 
живемо, що якась однобічно чоловіча 
влада вже протягом тривалого часу 
панує в Україні? Бо що маємо у нашій 
владі: поки у світовій політиці жінки 
займають ключові посади, в Україні не 
знайдеться і п’яти жінок, які б очолю-
вали великі партії або займали серйоз-
ні державні посади. 

Те, що за даними Української жіно-
чої демократичної мережі, у сьогод-
нішній  Верховній Раді буде 20% жінок, 
це значний прогрес. Бо в українському 
парламенті першого скликання було 
всього 2,3% жінок. Прикро, що досі 
Україна займала аж 144-е місце в світі 
за рівнем представництва жінок у пар-
ламенті. І добре, що держава взяла 
на себе зобов’язання покращити цей 
показник до 15%, а він виріс до 20%. Го-
лова Комітету виборців України Олек-
сій Кошель вважає, що в українській 
політиці мало жінок, тому що на зако-
нодавчому рівні не вироблялися ніякі 
стимули для збільшення їхнього пред-
ставництва у владі. Гендерні квоти по-
чали впроваджувати лише на останніх 
виборах. На думку Кошеля, завдяки 
цьому зросла не просто кількість жінок 
у Раді, а кількість жінок – яскравих і 
успішних політиків. Збільшення відсо-
тка жінок-політиків автоматично при-
зводить до зменшення конфліктності. 
Парламент більше працює над питан-
нями, на які менше звертають увагу де-
путати-чоловіки: захисту дітей, освіти, 
материнства. 

Гендерний баланс – не просто 
формальне дотримання практики ЄС. 
Це зміна самої якості політики. Олек-
сій Кошель не сумнівається, що че-
рез кілька виборчих кампаній жінок в 
українській політиці стане більше. Щоб 

увійти у велику політику жінкам, як і 
чоловікам, необхідно пройти партійну 
школу і мати досвід роботи в місцевих 
органах влади. Експерт упевнений, що 
дотримання гендерних квот змінює 
українську політику. До речі, наявність 
жінок у прохідній частині списку – це 
не лише данина поваги жіночій статі, а 
й фінансове питання. Воно й спонукає 
деякі політичні сили залучати жінок до 
своїх списків. Бо у жовтні 2015 року до 
виборчого законодавства України була 
включена норма про так звану гендер-
ну квоту. Згідно з нею ті партії, які за 
результатами виборів мають у своєму 
складі не більше двох третин членів 
однієї статі (тобто, жінок не менше, ніж 
третина), отримують додаткові кошти 
у розмірі 10% щорічного обсягу держав-
ного фінансування статутної діяльності 
політичної партії. У Верховній Раді 8-го 
скликання гендерної квоти дотримала-
ся лише одна політсила – «Самопоміч». 

Вона, відповідно, і отримала додатко-
во близько 12 млн. грн.                                             

Наразі найбільше не люблять 
жінок Опоблок та Опоплатформа.  
Зокрема, у прохідній частині з 20-ти 
прізвищ у першого лише одна жінка, 
тобто всього 5%, це найнижчий показ-
ник з усіх політсил. «Опоблок» пред-
ставниць прекрасної  статі засунув у 
кінець списку. Ба більше – партія поста-
вила ще один гендерний антирекорд, і 
не включила жодної жінки у першу де-
сятку.

 
         Світовий досвід                                                                                      

Звісно, жіноча стать не є гарантією 
порядності, компетентності і добрих 
намірів. І не гарантує навіть прихильно-
сті до ідей гендерної рівності. А проте 
багаторічні дослідження парламент-
ських процесів у європейських країнах 
показують, що реальні політичні зміни 
починаються тоді, коли жінок у парла-
менті стає понад 30%. Європейські кра-
їни все частіше очолюють жінки. Най-
впливовішою сьогодні є Ангела Мер-
кель, яка в 2018 році була переобрана 
канцлером Німеччини вчетверте! Даля 
Грібаускайте очолювала Литву два 
терміни поспіль, а глава Естонії Керсті 
Кальюлайд поєднує президентство з 
вихованням чотирьох дітей. Колишня 
глава британського уряду Тереза   Мей, 
незважаючи на провал Brexit, вважа-
ється жорстким і принциповим політи-
ком. Її небезпідставно порівнюють із 
«залізною леді» – колишнім прем’єр-мі-
ністром Британії Маргарет Тетчер. Са-
ломе Зурабішвілі стала першою жін-
кою–президентом у Грузії в 2018 році. 
Вона народилася у Франції, але заради 
політичної кар’єри в Грузії відмовилася 
від французького громадянства.          

Навіть у мусульманських країнах 
відбуваються зрушення в цьому на-

прямку. Прикладом є Кувейт, де 
Асеель Аль-Аваді увійшла до Націо-
нальної Асамблеї, представлячючи 
третій округ. Латіфа Аль-Гауд виграла 
вибори та стала першою жінкою-пар-
ламентаркою не тільки в Бахрейні, а 
і серед країн Перської затоки, бо пе-
ремогла на загальнодержавних зако-
нодавчих виборах. «Звісно, я бажала 
перемоги, але для мене важливо, 
щоб жінка нарешті потрапила в пар-
ламент. Упала завіса, яка стоїть перед 
Бахрейном, адже традиції, які в нас є, 
вкоренилися дуже сильно. Свідомість 
усе ж змінюється, і важливо, щоб 
хоча б дві жінки стали депутатками»,- 
сказала вона. 

                                                                                                 
«Хто їм не дає?»                                                                                                
Такі заяви частенько можна почу-

ти від чоловіків–політиків на адресу 
жінок. «Та будь ласка! Нехай ідуть у 
політику!» Але, якщо розбиратися в де-
талях, то виявляється, не все так про-
сто. Бо жінки стикаються з безліччю 
перешкод, які не знайомі чоловікам. А 
саме суспільні упередження, більша за-
йнятість в побуті, насильство і агресія, 
що ускладнюють політичний шлях для 
жінки. То чому ж важлива участь жінок 
у політиці? Передусім тому, що коли у 
якоїсь верстви населення немає влас-
ного голосу, її не почують, її інтереси і 
проблеми залишаться поза увагою су-
спільства. Тобто буде зігноровано інте-
реси 53,4 % населення (за даними Дер-
жстату станом на 2019 рік, така частка 
жінок в українському суспільстві), тож 
логічність присутності жінок у владі 
стає зрозумілою. 

Але рятунок потопельників залиша-
ється справою рук самих потопельни-
ків: жінки самі боронять свої права на 
активну політичну участь і не можуть 
розраховувати на активну підтримку 
однопартійців. За спостереженнями 
Олександри Кужель, жінку в політиці 
чоловіки не сприймають, адже «з нею 
не можна піти в сауну чи на полюван-
ня, вона заважає їм бути царями жит-
тя. Мені подобається те, що в країнах 
Скандинавії в парламентах до полови-
ни жінок. Це не лише гендерна рівність, 
- це жіночий погляд на кожне державне 
питання». 

Твердження, ніби жінкам ніхто не 
заважає займатися політикою і до них 
там ставитимуться як до рівних, рідко 
де працює. 

На жаль, приклади некоректної по-
ведінки і немотивованої агресії щодо 
жінок-політиків вельми поширені, і до 
такого стану речей суспільство ще до-
недавна ставилось байдуже. Поведінка 
депутата Сергія Власенка у Верховній 
Раді 26 грудня 2018-го під час обгово-
рення запровадження воєнного ста-
ну дуже показова, а підтримка з боку 
суспільства Ірини Геращенко (першої 
жінки на посаді першої заступниці голо-
ви Верховної Ради України) - свідчення 
змін на краще.

«Виборців-жінок в Україні більше, 
але в парламенті цього не видно. Зу-
стрічі з жінками в регіонах показують, 
що дуже багато з них активні, але вони 
перестають думати про політику через 
стереотипи. Від нас вимагають більшо-
го, ставлять більше питань, ніж чолові-
кам у політиці», - розповідає депутатка 
Марія Іонова.                      

Питання, як де-факто забезпечити 
рівну участь у політичному житті чо-
ловіків і жінок, має поставати на усіх 
щаблях - від родини (підтримка і до-
помога) до партій, фракцій і співробіт-
ників у міністерствах (ставлення як до 
напарника, партнера, кваліфікованого 
фахівця тощо). Наразі допомога і змі-
ни - переважно ініціатива самих жінок, 
до яких  мають долучатися і чоловіки. 
Аж тоді постане суспільна гармонія і, 
як наслідок, прогресивний розвиток 
держави.
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НАШ ПОРАДНИК

На порі, на часі

З доровенькі були!Чорниця допомагає зберегти здоров’я мозку
Дослідження в Annals of Neurology показало, що ан-

тоціани в чорниці можуть сповільнювати старіння мозку 
до 2,5 років. Дослідники з Гарварду виміряли когнітивну 
функцію у 16 010 учасників у віці 70 років і старше в до-
слідженні здоров’я медсестер. На підставі дієтичних опи-
тувань вони прийшли до висновку, що споживання біль-
шої кількості чорниці уповільнює зниження когнітивних 
функцій до 2,5 років.

Це працює і для молоді. У перехресному дослідженні 
в журналі Nutrition 14 дітей у віці від 8 до 10 років вжива-
ли чорничний напій або плацебо. Через дві години вони 
проходили набір із п’яти когнітивних тестів. Чорничний 
напій значно поліпшив показники когнітивної активнос-
ті. Так що, якщо хочете зберегти здоров’я і молодість моз-
ку, додайте чорницю в свій раціон. Цікаво, що всі корисні 
властивості чорниці зберігаються і при заморожуванні. А 
це означає, що ви можете додавати заморожену ягоду в 
свої смузі хоч цілий рік.

Чорниця містить мало калорій, 
але високі рівні поживних речовин
Чорниця — одна з найбільш поживних ягід. Порція 

чорниці в склянці (148 грамів) містить: клітковина,
4 грамаи; вітамін С, 24% від рекомендованої денної нор-
ми (РДН); вітамін К: 36% від РДН; марганець,25% від 
РДН. В ягодах також міститься близько 85% води.

При цьому калорійність чорниці на 100 г продукту 
становить всього 44 калорії.

Поживна цінність: білки — 1,1 г, жирів — 0,6 г, вугле-
води — 7,6 г.

Це робить чорницю одним із найбільш корисних ді-

ЯК НЕ ПОМИЛИТИСЯ й не проґавити 
оптимальний момент? Головний орі-

єнтир — часникові стрілки (хоча б пароч-
ку їх ви мали залишити для оздоровлення 
посадкового матеріалу і з метою контр-
олю). Як тільки їх покриви самі почнуть 
тріскатися, значить, повітряні цибулинки 
всередині них остаточно визріли, а разом з 

Коли збирати озимий часник з грядки
Зазвичай прибирання озимого часнику в середній смузі 
випадає приблизно на 20-ті числа липня.

ними і основна цибулина, яка знаходиться 
під землею Якщо стрілки не поспішають 
лопатися, зверніть увагу на їх форму — на 
початку вони сильно скручені, а до мо-
менту остаточного визрівання поступово 
розпрямляються. Інший важливий сигнал 
— забарвлення листя. Про дозрівання сиг-
налізують кінчики, які починають жовтіти 

і грубіти, саме пір’я при цьому хиляться до 
землі.

Тримати зимник у землі до серпня теж 
не варто. Такі цибулини втратять части-
ну накопичених поживних речовин, і, що 
більш важливо, будуть набагато гірше збе-
рігатися взимку.

Збір основного врожаю проведіть в 

сухий погожий день, в ранкові або вечірні 
години, коли сонячна активність не мак-
симальна. Акуратно очистіть їх від осно-
вної землі і покладіть під навіс для просу-
шування.

Звідки з’являються 
черв’яки в фруктах?
Черв’яки, які привільно 

розташувалися в улюблених 
фруктах, це личинки комах. На-
приклад, білий черв’ячок, якого 
можна побачити в черешні, це 
личинка маленької вишневої 
мухи. Коли приходить тепло, 
муха прокидається. Вона голод-
на і шукає харчування. Сік, який 
витікає з молодих пагонів че-
решні, вишні, найкращі для неї 
ласощі. Наївшись, вона відкла-
дає личинки, які перетворюють-
ся у черв’яків, які теж люблять 
поїсти. І черешня, вишня для 
них — кращі ласощі!

Чому  у винограді не буває черв’яків?
На відміну від більшості фруктів у ягодах винограду не живуть черв’яки.

Всього в Україні росте багато сортів винограду. Це не кущі, а багаторічна ліана, яка належить 
до сімейства виноградових. Плодами виступають соковиті ягоди, відтінки яких варіюються 

залежно від того, до якого сорту належить плід. Виноград — вихідна сировина для вина, 
варення, джемів і просто смачна, соковита, кисло-солодка ягідка, улюблена дорослими і дітьми.

Чи небезпечні 
черв’яки в фруктах?
Мало хто не бачив черв’яків 

у фруктах. І це видовище, зви-
чайно, не з приємних. Особливо, 
коли черв’як вилазить несподіва-
но, вітаючи того, хто щойно його 
не з’їв разом з фруктом. Але тра-
пляється і так, що черв’яка не по-
мічають і він безнапасно відправ-
ляється в людський шлунок. У 
цій ситуації не варто панікувати. 
Небезпеки черв’як не представ-
ляє. Навпаки: якщо він міцно 
влаштувався у фрукті, це свід-
чить про те, що в плоді нітрати і 
токсини відсутні. Можна сміливо 
його їсти (фрукт).

Тим не менш, червиві фрук-
ти не повинні стати раціоном 
людини. Річ у тому, що, харчую-
чись чистими від токсинів фрук-
тами, черв’яки залишають у 
м’якоті відходи життєдіяльності 
організму. В результаті плід по-
чинає псуватися, що не відразу 
розпізнається. У фрукті почина-
ються незворотні процеси гнит-
тя, патогенні організми активно 
розмножуються. І саме вони не-
безпечні для людини, бо можуть 
викликати кишкові розлади.

Чому виноград 
не червивий?
У винограду багато шану-

вальників. По-перше, з нього 
роблять чудове вино. По-друге, 
його плоди соковиті і солодкі. 
На відміну від більшості фруктів 
у них не живуть черв’яки. Чому 
так відбувається? Мало хто за-
мислювався над цим питанням: 
і від цього відповідь на нього 
викликає у читача непідробний 
інтерес.

Все пояснюється досить про-

сто: черв’якам не подобаються 
умови, які створені всередині са-
мої ягоди. Річ у тому, що сокови-
та м’якоть винограду, якщо мож-
на так висловитися, достатньо 
для них тверда. У фруктах, коли 
їх поїдають, черв’ячки роблять 
ходи: за рахунок них вони і ди-
хають. Їм, як і будь-яким живим 
істотам, навіть примітивним, 
потрібен кисень. І якби вони 
залізли в соковитий виноград, 
черв’яки просто б не отримали 
бажаного результату. У виногра-
ді досить багато соку: черв’яки в 
ньому б потонули. Виходить, що 
м’якоть цієї ягоди для них агре-
сивне середовище, а також смер-
тельно небезпечне.

Сік винограду
Цей сік серед фруктових на-

поїв виступає безсумнівним лі-
дером. Зокрема, він має тонізую-
чу дію. Він рекомендований при 
виснаженні і занепаді імунітету. 
Сік позитивно впливає на м’язи 
та їх тонус. У цілому дія вино-
градного соку: бактерицидна; 

сечогінна; проносна; потогінна; 
відхаркувальна.

Виноградний сік знижує 
холестерин у крові, підвищує 
артеріальний тиск. Одним з до-
стоїнств соку виступає те, що він 
не містить шкірку, яка сприяє га-
зоутворенню. Ягода іноді викли-
кає метеоризм, особливо у лю-
дей, у яких є проблеми з ШКТ. 
Пити сік краще за годину до їжі, 
тричі на день.

У хімічний склад соку вхо-
дять: білок; вода; вуглеводи; 
жири.

Але це ще не все! Останньою 
речовиною виступає попіл. Він 
виходить при спалюванні вино-
градного куща, а також в про-
цесі переробки ягід. Містить 
мінеральні речовини і є одним 
із найцінніших, а головне, є на-
туральним добривом для саду 
та городу. І ним обробляють де-
рева, чагарники, які страждають 
від шкідників, охочих поласува-
ти смачними плодами. 

єтичних продуктів. Тому не дивно, що моделі готові спі-
вати оди цій ягоді. Вживаючи ягоду щодня, ви наситите 
організм величезною кількістю вітамінів і поживних ре-
човин, при цьому не суттєво збільшуючи калорійність 
свого раціону. 

Чорниця може захистити 
від старіння і раку
Як і насіння чіа, чорниця багата антиоксидантами, 

тільки вона містить їх в рази більше ніж будь-які інші 
фрукти, овочі і ягоди. Антиоксиданти захищають орга-
нізм від вільних радикалів, які є нестабільними молеку-
лами і можуть пошкодити клітини, сприяючи старінню 
і виникненню хвороб, таких як рак.

Вважається, що чорниця володіє одним із найвищих 
рівнів антиоксидантів серед всіх поширених фруктів і ово-
чів. Основні антиоксидантні з’єднання в ягодах належать 
до сімейства поліфенолів, званих флавоноїдами. Одна 
група флавоноїдів, зокрема антоцианіни, допомагають 
захистити клітини ДНК від поломок, викликаних вільни-
ми радикалами. Тому чорниця сприяє захисту організму 
від багатьох хвороб, а також від передчасного старіння.

Чорниця захищає холестерин 
в крові від пошкодження
Окисне пошкодження не обмежується вашими клі-

тинами і ДНК. Коли «поганий» холестерин ліпопротеї-
ни низької щільності (ЛПНЩ) окислюється — це теж не 

дуже добре. Насправді, окислення «поганого» холестери-
ну ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ) є важливим 
кроком на зустріч серцевих захворювань. Антиоксиданти 
в чорниці тісно пов’язані зі зниженням рівня окислених 
ЛПНЩ. Це робить ягоду дуже корисною для серця.

За даними досліджень щоденна порція чорниці в 50 
грамів знижує окислення ЛПНЩ на 27% протягом вось-
ми тижнів у людей з ожирінням і надмірною вагою.

Інше дослідження показало, що вживання 75 грамів 
чорниці з основним прийомом їжі значно знижує окис-
лення «поганого» холестерину ЛПНЩ.

.
Ягоди захищають легені
Антоціани у чорниці також захищають легені з пли-

ном років. Дослідження, проведене в Американському 
журналі клінічного харчування на 839 літніх людей пока-
зало, що у людей, які вживали дві або більше порції чор-
ниці на тиждень (75-150 г) легені функціонували на 37, 9% 
краще, ніж у тих, хто не вживав ягоди або їв дуже мало 
чорниці.

Чорниця: чому її ягоди потрібно їсти щодня
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Сфера сільського господарства в 
Україні вважається сьогодні досить 
перспективним напрямком. І окремим 
рядком відзначимо тут наступну 
бізнес-ідею – виробництво вітамінного 
трав’яного борошна і трав’яних гранул. 
Збуваючи цей потрібний на ринку 
продукт як кормова добавка худобі, 
можна почати непогано заробляти.

ТРАВ’ЯНЕ БОРОШНО – вітамінна добав-
ка до комбікормів або повноцінний 
корм, отриманий шляхом висушування 

натуральних трав. Це найцінніший продукт, 
що містить в своєму складі протеїн, каротин, 
вітаміни. 
Виготовлення трав’яного борошна і 
трав’яних гранул вважається рентабель-
ним, перш за все, за рахунок високого 
попиту на продукцію. Заготовлювати 
сіно про запас не завжди вигідно ферме-
рам – зберігання запасів займає багато 
місця, а сам продукт з часом втрачає свої 
корисні властивості. Трав’яне ж борошно 
– зовсім інша справа. Вона, висушена при 

Мармурове м’ясо
Бізнес-ідеї в селі з виробництва елітної 
яловичини може стати перспектив-
ним для України. Мармурове м’ясо, ціна 
якого залежить від багатьох факторів, 
полюбилося гурманам за свій насичений 
м’ясний смак і аромат. Ціна мармурової 
яловичини залежить від багатьох фак-
торів. Ключову роль відіграє порода і вік 
бичка. В Америці, в Європі і Австралії для 
отримання м’яса вирощують спеціальні 
породи: блек ангус, шероле, лімузин, об-
рак та інші. Українську мармурову 
яловичину одержують від поліської та 
волинської породи бичків. Ці м’ясні поро-
ди вивели не так давно, але вже успішно 
використовують для отримання висо-
коякісного та екологічно чистого м’яса.

М’ЯСНА ПОРОДА, схильність до фор-
мування жирових прошарків і пра-
вильна відгодівля (зернова, трав’яна 

або змішана) – ось лише кілька умов, при 
яких можливе виготовлення якісного м’яса 
для стейків. Мармурове м’ясо, ціна якого 
залежить від його мармуровості, ділиться на 
кілька рангів якості. Існує три ключові кате-
горії якості – це Prime, Choice і Select.
Перша категорія Prime – це найдорожча 
мармурова яловичина. Стейки категорії 
prime високо цінуються за неймовірну мар-
муровість, соковитість і приголомшливий 
аромат. Коштують стейки з мармурової 
яловичини prime недешево, але вони точно 
варті того. 
Друга категорія Choice – це стейки зі спини і 
поперекової частин туші. Стейки зі спини або 
попереку мають гарну мармуровість, вони 
досить м’які і дуже смачні. 
Нарешті, яловичина категорії Select – це 
стейки з яловичини з мінімальною мармуро-
вості і насиченим м’ясним смаком. Досить 
смачне мармурове м’ясо ціна якого цілком 
доступна для більшості споживачів. 
Від чого залежить ціна мармурового м’яса? 
Ціна мармурової яловичини багато в чому 
залежить від способу витримки м’яса. Він 
буває сухим та вологим. Перший спосіб 
більш витратний, довгий і трудомісткий, 
тому мармурова яловичина сухої витримки 
коштує дорожче яловичини вологої витрим-
ки. Суха витримка м’яса – це спосіб, за якого 
яловичина з максимальною мармуровістю 

витримуються в спеціальній соляній камері 
при температурі +2 протягом місяця. 
Яловичину вологої витримки одержують у 
такий спосіб: її запаковують в індивідуальні 
вакуумні упаковки і зберігають при потріб-
ній температурі і рівномірній вологості не 
менше 15 діб. Вартість яловичини вологої ви-
тримки в набагато м’яса сухої витримки. 
Цікавий факт: витримка м’яса сприяє 
розм’якшенню м’язових волокон, завдяки 
чому готові стейки з мармурової яловичини 
виходять дуже м’якими, ніжними і соковити-
ми. До того ж, природна ферментація м’яса 
примножує його природний м’ясний смак і 
аромат в кілька разів
Порода Обрак великої рогатої худоби 
м’ясного напрямку вперше була виведе-
на в центральній частині Франції і з тих 
пір є однією з найпоширеніших м’ясних 
порід цього регіону. Особливістю породи 
стала невибагливість до зовнішніх, клі-
матичних умов, що дозволяє займатися 
розведенням худоби в важкодоступних 
районах. Характерними якостями поро-
ди Обрак  також є велика витривалість, 
здатність здійснювати тривалі переходи і 
засвоювати грубий корм.
Забарвлення тварин темно-руде, навколо 
носового дзеркала, очей і в нижній частині 
тулуба – світло-руде або чорне. Тулуб має 
прекрасну, добре розвинену мускулату-
ру. Голова порівняно невелика, подовже-
ної форми, з прямим профілем. 
У биків є горб. Спина злегка провисла. 
У волосяному покриві переважає пух, 
через що особини з легкістю переносять 
різкі коливання температури.
Новонароджене теля має масу від 35 до 
40 кг. Середній щоденний приріст ваги 
дорівнює 1100 – 1300 грам. Жива вага до-
рослого бика коливається від 850 до 950 
кг. Жива вага корів становить близько 600 
кг. Забійний вихід приблизно 63%.
До безперечних переваг породи відносять 
тривале перебування тварин на пасовищі, 
витривалість, прекрасну адаптацію, здат-
ність акліматизуватися в умовах різких 
перепадів температур, невибагливість, 
використання грубих кормів, високу 
заплідненість і прекрасні материнські яко-
сті. Плодючість породи становить близько 
98%, корови характеризуються високою 

молочністю під час відгодівлі телят це іде-
альний варіант для бізнесу в селі.
Порода корів Лімузин названа в районі 
Франції Лімузен виводили і розводили про-
тягом декількох століть. Активна селекція 
методом відбору була спрямована на фор-
мування витривалого поголів’я з великими 
приростами на мізерних кормах. Її початок 
офіційно зафіксовано в середині XVIII сто-
ліття. Вважається, що родоначальниками 
лімузинської породи стали Аквітанська ко-
рова. Перші тварини, що задовольняють 
прагнення селекціонерів, були представ-
лені на початку XIX століття.
Ця рогата худоба поширена в Австралії та 
Латинській Америці. Крім цього, хороше 
поголів’я налічується в Португалії. Безпо-
середньо у Франції Лімузинська яловичина 
є серйозною статтею в експорті м’ясної 
продукції.
Бики і корови Лімузин, як правило, пофар-
бовані в широку палітру золотисто – бу-
рих відтінків. Нижня частина тіла (ноги, 
живіт, кінчик хвоста, внутрішня частина 
стегон) світліша.
У породі існує окреме поголів’я Лімузинів, 
які відрізняються чорним кольором. Вони 
були виведені за допомогою схрещування 
основної лінії з Абердинськими биками.
Статура корів повністю відповідає опису 
м’ясних порід великої рогатої худоби. Ос-
новними характеристиками великої рога-
тої худоби є масивний кістяк. Мускулисте 
міцне тіло, незначні відкладення жирової 
тканини. Передня частина корпусу більше 
задньої. Тіло щільне, округле. Ноги міцні, 
короткі. На стегнах багато м’язової ткани-
ни. Слаборозвинене вим’я у корів. Копита 
і роги у породи Лімузин світлого кольо-
ру. Укорочена голова, великий лоб.
Розмірні характеристики: Висота – 1,3-1,4 
м. Обхват грудної клітини досягає 2-2,4 м 
відповідно у корів і биків. 

Молочна продуктивність знаходиться на 
низькому рівні. Надої в середньому не пе-
ревищують 1,3-1,8 т. Однак у молока висо-
ка якість: жирність доходить до 5%, а вміст 
протеїнів – до 4,3%.
Телята народжуються невеликими. Макси-
мальна вага рідко наближається до 40 кг, 
у середньому 20-30 кг. Завдяки цій особли-
вості у породи Лімузин високий відсоток 
виживання молодого поголів’я.
Середні прирости Лімузин складають 
0,8-1,0 кг на добу. Бички до однорічного 
віку (максимум до 14 міс.) Досягають 500 
кг. Корови менші. Вони набирають 400 кг 
тільки до 15 місяців.
Бики стабільно ростуть до 900-1000 
кг. Племінні, часто набагато більші – понад 
1300 кг.
Для породи Лімузин характерний стате-
вий диморфізм. Корови виростають при-
близно до 700 кг. Вихід м’яса, як правило, 
високий – від 65%. В окремих випадках 
доходить до 70%. 
М’ясна продуктивність породи Лімузин 
залежить від способу відгодівлі: при  ін-
тенсивному харчуванні бичків каструють і 
поміщають в спеціальні загони, де мінімі-
зована можливість руху. Відгодовують пе-
реважно концентрованими кормами. За-
лежно від умов відгодівлі виходить м’ясо 
різного рівня мармуровості з відмінними 
смаковими якостями, соковите і ніжне. 
Корови породи Лімузин, крім унікальної 
за якістю м’ясної продукції, славляться 
рядом інших переваг. Вони плідні, легко 
теляться, добре запліднюються природ-
ним чином, невибагливі. Корів і биків 
можна утримувати на різних кормах, 
одержуючи в результаті високоякісну яло-
вичину. Високопродуктивні. Крім швидко-
го набору маси, у породи істотний вихід 
м’яса з туші.

Трав’яне борошно 
і трав’яні гранули

певних умовах і сформоване в гранули, 
може дуже довго зберігатися і склад 
його при цьому не змінюється. Врахову-
ючи, що конкуренція в цій галузі неве-
лика, продаж кінцевої продукції може 
приносити підприємцю високі прибутки 
– навіть з урахуванням ї ї збуту тільки на 
місцевому ринку. 
Наступний аргумент на користь даної 
бізнес ідеї – простота технології, яка 
дозволяє здійснювати виготовлення 
трав’яного борошна в домашніх умовах. 
Розмістити нескладне обладнання мож-
на на базі власного гаража або присадиб-
ної ділянки. А освоїти технологічні етапи 
зможе навіть неспеціаліст.
Корисним кормом можна забезпечувати 
не тільки свою худобу, але постачати 
продукт сусіднім фермам. Для цього й 
потрібно, що вивчити попит і купити міні- 
установку, адже великі виробничі потуж-
ності для початку не потрібні. 
І навіть незважаючи на те, що вироб-
ництво трав’яних гранул є сезонним 
бізнесом, підприємець навіть за такий 

нетривалий час зможе забезпечити себе 
великим запасом готового продукту, яке 
потім можна збувати великим або дріб-
ним оптом фермерським господарствам. 
 Незважаючи на найпростішу технологію, 
на виході можна отримувати продукцію 
різної якості. І вона ділиться на три кла-
си. Чим вищий клас, тим добавка містить 
більше корисних інгредієнтів, а відпо-
відно і дорожча. І щоб мати можливість 
постачати продукцію у всі верстви насе-
лення, краще, якщо лінія з виробництва 
трав’яного борошна буде випускати кож-
ну з можливих ї ї класів.
Технологія виробництва трав’яного 
борошна передбачає переробку самих 
різних лугових і польових рослин – ко-
нюшини, люцерни, пшениці, звіробою 
та багато інших. На підприємствах рідко 
роблять ретельне сортування сировини, 
що надійшла, а тому, спеціальний млин 
просто змішує в єдину масу всі трави, які 
надійшли на лінію.
У цілому, технологічна лінія виробництва 
вітамінно-трав’яного борошна може 
бути представлена   так:

 Первинне подрібнення сировини.
 Сушка трав’яної маси.
 Кінцеве подрібнення трави.

 На цьому, в принципі, технологія може 
бути закінчена, оскільки на виході ми от-

римуємо готове для продажу трав’яне 
борошно. Але виробництво трав’яного 
борошна в гранулах вимагатиме остан-
ньої стадії – гранулювання борошна. 
Описана технологія цілком «робоча». 
Але підприємці сьогодні намагаються 
впроваджувати такі способи приготуван-
ня трав’яної добавки, які б значно зде-
шевили процес. Наприклад, коли перед 
сушінням подрібнену масу пров’ялюють, 
щоб зберегти в ній каротин і затратити 
менше часу на висихання продукту. Але в 
цьому випадку, доведеться витратитися 
на додаткові установки для трав’яного 
борошна, що не завжди підходить почат-
куючим підприємцям, обмежених 
у засобах.
У укомплектовану лінію входять наступні 
машини і апарати:

 Промисловий подрібнювач.
 Конвеєри.
 Колони охолодження.
Фасувально-пакувальний автомат.

Зверніть увагу: схема виробництва 
трав’яного борошна може дещо відріз-
нятися від наведеної вище. Виробники 
намагаються знаходити нові рішення для 
зниження собівартості готової продукції. 
Адже трав’яне борошно можна назвати 
дешевим кормом. 
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