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Н аміри

Н овації
Група українських та польських інженерів розробила «пасіку майбутнього», 
в якій кожен «розумний» вулик обладнано електронними IoT пристроями, які 
передають інформацію про життя бджіл пасічникам на смартфон.
Крім України, «пасіки майбутнього» вже кілька років успішно працюють в Канаді 
та Польщі. Готується відкриття пасік у США, Ізраїлі та інших країнах Європи.
З кожним роком до команди розробників приєднується дедалі більше інженерів, 
вчених, професійних бджолярів з багатьох країн.
Однак запатентували своє Ноу-Хау автори ідеї саме в Україні.
«Пасіки майбутнього» дозволять створити в країні абсолютно новий ринок – 
ринок запилення, ефект від якого оцінюється за різними джерелами 
від 2 до 4 млрд. доларів щорічно», – розповідає автор ідеї проекту Ігор Курдін.

Кошти нараховані за наступними напрямами:
часткова компенсація вартості техніки та обладнання 
– 57,5 млн. грн (1 066 отримувачів);
бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь 
– новоствореним фермерським господарствам –
7,6 млн.грн (136 отримувачів);
бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь 
для фермерських господарств (крім новостворених) – 
30 млн. грн (983 отримувача);

Українські інженери розробили 
«пасіку майбутнього»

УКРАЇНЦЯМ з 1 жовтня 
дозволять самостійно 

обирати банк, через який 
буде здійснюватися випла-
та субсидій. У списку — 38 
банків.

Як це вплине на виплату 
субсидій готівкою:

Якщо немає боргу за кому-
нальні послуги, людина отри-
має допомогу готівкою.

У разі заборгованості, піс-
ля погашення монетизова-
на субсидія буде нарахована 
виключно на віртуальний 
рахунок в Ощадбанку. Звідти 
гроші відразу переведуть ви-
конавцю житлово-комуналь-
них послуг.

Усі зекономлені субсидії лю-
дям обіцяють повернути, проте 
деяким споживачам довелося 
боротися за право отримати 
невикористані кошти. Причина 
плутанини — дві різні системи 
нарахування пільг.

У кого немає рахунку в жод-
ному з 38 банків — гроші отри-

У  РАДІ висловили думку 
про те, що прожитко-

вий мінімум повинен бути 
підвищений до восьми ти-
сяч гривень.

Голова комітету парламен-
ту з питань соціальної політи-
ки та захисту прав ветеранів 
Галина Третьякова висловила 
думку щодо доцільності підви-
щення прожиткового мініму-
му до 8000 грн.

«Як же зробити миттєво 
підвищення, розбалансував-
ши економічну ситуацію, - ось 
в чому питання», - зазначила 
Г. Третьякова, звернувши серед 
іншого увагу на те, що прожит-
ковий мінімум прив'язаний у 
законодавстві до розміру міні-
мальної трудової пенсії.

Як відомо, прем'єр Олексій 
Гончарук заявляв, що прожит-
ковий мінімум «реально вдвічі 
менший того, що на папері».

«На ті гроші, які напи-
сані, ти насправді прожити 
в Україні не можеш. Наше 

ЧИСТА  ЛІНІЯ  АКАДЕМІКА  СОКОЛОВА
С елекціонер

За сім місяців фермерам сплачено понад 138,3 млн. 
грн компенсації

Станом на 4 вересня за даними реєстрів 
від уповноважених банків та Укрдержфонду 
фермерським господарствам перераховано 

138 271, 59 грн відповідно до бюджетної 
програми «Фінансова підтримка розвитку 

фермерських господарств». Така сума 
нарахована за період грудень – червень ц. р.

здешевлення кредитів – 31,1 млн грн 
(965 отримувачів);
часткова компенсація витрат, пов’язаних з наданими 
с/г дорадчих послуг – 177,5 тис. грн 
(30 отримувачів);
часткова компенсація вартості насіння – 11,7 млн.              
грн (277 отримувачів);
часткова компенсація вартості насіння (залишок за 
2018 рік) – 197,5 тис. грн (7 отримувачів).

перекрили трасу на Кривий Ріг

Антирейдер До такого дієвого, в сучасних умовах 
безвідповідальності державних чиновників за 
незаконні дії, кроку третього вересня селян 
змусили надзвичайні обставини. Двадцять 
фермерів цього степового краю геть несподівано 
для себе з’ясували, що десятиліттями 
оброблювані ними землі, на які в них є державні 
акти, іменем цієї самої держави Україна тишком-
нишком… віддані влітку в оренду! 

завдання знайти ресурси. Зви-
чайно, відразу на всіх не виста-
чить. Але втрачати час точно не 
можна», — зауважував очіль-
ник уряду.

У законі про держбюджет 
на 2019 встановлено прожитко-
вий мінімум на одну особу з ро-
зрахунку на місяць з 1 липня у 
розмірі 1936 гривень, з 1 грудня 
— 2027 гривень, а для основних 
соціальних і демографічних 
груп населення:

діти віком до 6 років: з 1 
липня — 1699 гривень, з 1 груд-
ня — 1779 гривень;

діти віком від 6 до 18 років: 
з 1 липня — 2118 гривень, з 1 
грудня — 2218 гривень;

працездатні особи: з 1 лип-
ня — 2007 гривень, з 1 грудня — 
2102 гривні;

особи, які втратили працез-
датність: з 1 липня — 1564 грн, з 
1 грудня — 1638 гривень.

муватимуть через Укрпошту.
З жовтня 2019 українці змо-

жуть отримувати монетизовані 
субсидії в 38 банках. Як це впли-
не на виплату допомоги та хто 
її не отримає

Хто не отримає субсидію:
Якщо площа квартири пе-

ревищує 120 кв. м, а будинку — 
200 кв. м.

Виняток — будинки, в яких 
живуть прийомні та багатодіт-

ні сім'ї, а також дитячі будин-
ки сімейного типу.

Якщо є машина, якій 
менш ніж п'ять років.

Виняток — кошти, отри-
мані на пільгових умовах че-
рез систему соціального захи-
сту населення.

Якщо є борг за комунал-
ку, а також неплатникам 
аліментів.

Існуючі сьогодні програми підтримки 
сільгоспвиробників неефективні – вони 
не лише не впливають на інвестиційні 
рішення в секторі, а й не стимулюють 
розвиток ефективності роботи агропід-
приємств.
Більше того, потрібно пам’ятати, що 
впродовж останніх 20 років АПК є чи-
стим реципієнтом державної підтримки.

На цьому наголосив у своїй презента-
ції Олег Нів’євський, доцент Київської 
школи економіки, експерт із земель-
них питань під час панельної дискусії, 
організованої Громадською коаліцією 
за скасування земельного мораторію.
«Існуючі програми мають мінливий та 
поганий дизайн, недофінансовуються, 
конфліктуючі цілі, сконцентровані 

на великих виробниках. По суті, вони 
лише накопичують викривлення в 
економіці та є поганим інструментом 
стимулювання росту та диверсифіка-
ції виробництва.
Нову та ефективну систему підтрим-
ки потрібно формувати, виходячи із 
провалів ринку та політики, які є в 
аграрному секторі.

Найбільший провал ринку - обмежений доступ 
до фінансування для малих агровиробників

Найбільший провал ринку, який 
наразі є, – це обмежений доступ до 
фінансування для малих сільгоспви-
робників.
Провал політики, який ми мали впро-
довж минулих 20 років, – це непряма 
підтримка держави у вигляді субсидій 
та пільгового оподаткування розвитку 
великих виробників», – заявив він.

Криничанські  хлібороби
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Петро  ЛУК'ЯНЕНКО

 Поспіх і порушення 
процедур насторожують                                                   

Все було би добре, але не-
покоїть та поспішність, нех-
тування процедурами, з якою 
монобільшість у парламенті 
форсує політичні події. Безсум-
нівно, зняття недоторканості 
є  «подією року» і можна було 
би аплодувати депутатам, аби 
це рішення не породжувало 
резонних сумнівів. Пригаду-
єте, В. Зеленський обіцяв, що 
не підпише жодного нового 
закону, ухваленого з порушен-
ням процедур? І що ж ми ба-
чимо тепер?! Новоспечений 
гарант «торпедує» у Верховній 
Раді зняття недоторканості, не-
зважаючи на порушення тих 
таки процедур. Чи виправда-
ний такий галоп? І до чого це 
призведе в майбутньому? Є 
велика підозра, що тепер на-
віть найчесніший народний 
депутат може стати легкою  мі-
шенню своїх політичних про-
тивників, якщо він насмілиться 
мати власну, не узгоджену з 
«вождем» фракції, думку. Якщо 

Ліквідація «малини» чи 
початок узурпації влади? 

Нарешті, здійснилося! Одне з політичних прагнень українців, яке вони давно  бачать у 
політичних снах, втілене у життя. Парламентарії, які два десятиліття мали «парасольку» у 
вигляді недоторканості від переслідування силовиків, власними ж руками скасували цей 

запобіжник. Пункт про депутатський імунітет вилучено з тексту Конституції. 373 голоси «за»! 
Простий народ вдоволений тим, що тепер можна буде запроторити за грати тих, хто зловживає 

статусом законодавця, краде бюджетні гроші, вчиняє запаморочливі оборудки з державним 
майном, приховує свої статки, розпускає руки та вершить інші злодіяння. 

Не секрет, що саме слово «народний депутат» у народі стало ледь не синонімом слова «бандит». 
Бо відповідальності у його носія не було ніякої, окрім політичної, то й дозволити він собі міг 

здійснювати безкарно навіть кримінальні правопорушення. А з 1 січня 2020 року питати згоди у 
Верховної Ради на те, щоб депутату оголосити підозру, затримати, заарештувати, прокурорам 

уже не треба. Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія впевнено заявив: через шість 
місяців чекайте гучних «посадок»! Мовляв, будуть вони чи не щотижня. Також у промові 

Президента В. Зеленського з трибуни Верховної Ради 3 вересня прозвучали слова про велике 
бажання «закрити депутатську малину». Отже, перетворити парламент у суто політичний 

відповідальний орган, що ухвалює закони. Такий, який мав би бути вже давно, щоби туди під 
«дашок» недоторканості не лізли усілякого роду пройдисвіти. 

цей депутат ітиме проти течії, 
більше того, критикуватиме 
представників влади, виводи-
тиме їх на чисту воду, то що 
його чекає? Здогадатись неваж-
ко. Адже сфабрикувати проти 
нього кримінальну справу не 
складає великих труднощів, та 
ще в умовах не реформованих 
правоохоронних органів і суд-
дівської системи. Тому підкон-
трольні депутати мовчатимуть, 
як риба, щоби вождь і з набли-
женими не творили. Приблиз-
но як зараз у ерефії. То де ж «зо-
лота середина»?                                                                                        

Закони треба 
ухвалювати 
у законний спосіб                       
На цьому наполягають де-

які депутати, які відмовились 
голосувати за зняття недотор-
каності. Своє категоричне мо-
тивоване «проти» народний 
депутат від Львівщини Микола 
Княжицький пояснив так: 

- Якби у змінах до Консти-
туції було написано, що пере-
слідування за політичну діяль-
ність заборонене, я б голосував. 
За кримінальні злочини мають 
відповідати всі. Але у запропо-
нованому варіанті сказано, що 
депутат не несе відповідально-
сті тільки за виступ з трибуни. 
А це означає, що за виступ на 
мітингу, на телеканалі – у час, 
коли, наприклад, президент 
здаватиме майбутнє Украї-
ни та її незалежність – можна 
буде ув’язнити, ухваливши 
попередньо аналог «законів 
16 січня». А те, що такі спроби 
будуть, у мене немає сумніву. У 
Львові біля меморіалу Небесній 
сотні до мене з подякою підій-
шов чоловік, якого я, поране-
ного, витягнув з рук «беркутів», 
врятував йому життя. Таких під 
час Майдану було багато. Якби 
тоді діяла норма, яку хочуть ух-
валити зараз, нас з ним не було 
б серед живих... 

Дійсно, просто цікаво, а що 
би сталося з тим нардепом від 
монокоаліції Зеленського, якби 
він собі дозволив проголосува-
ти не так, як всі її члени, а, ска-
жімо, утримався або натиснув 

кнопку «проти», як Княжиць-
кий? Які санкції проти нього за-
стосували б? Вигнали б з партії 
«Слуга народу»? Примусили б 
покласти мандат? У такому разі 
парламент може дійсно стати 
не місцем для дискусій. А кра-
їна перейде від парламентської 
до президентської форми прав-
ління  та ще й такої, де зникнуть 
політичні противаги, а прези-
дент повністю узурпує владу.  

Слушним було зауваження 
у ВР представників «Європей-
ської солідарності», які напо-
лягали, щоб у законі про ска-
сування депутатської недотор-
каності було чітко прописано: 
не можна депутата притягнути 
до відповідальності не тільки 
за політичні висловлювання, 
а й за всю його політичну ді-
яльність. А вона, як відомо, не 
обмежується лише сесійною 
залою. Тільки дивно, що лише 
зараз вони про це говорять. 
Адже законопроект щодо недо-
торканості належить Петру По-
рошенку, лідеру «ЄС», чим він 
пишався під час засідання. То 
чому ж в ньому катма норми, за 
яку депутати «Європейської со-
лідарності» так ревно нині рату-
ють?! Самі себе перехитрили, а 
постраждати може вся Україна.             

На іншу важливу обставину, 
яку мегафракція зігнорувала, 
звернув увагу Сергій Соболєв з 
«Батьківщини». А саме – це ви-
сновок Конституційного Суду, 
зроблений у червні 2018 року. 
Даючи позитивний відгук про 
проект цього закону, судді за-
уважили: ухвалюючи його, не-
обхідно враховувати  здатність 
політичної і правової системи 
не заважати депутатам пра-
цювати, вберегти їх від полі-
тичного тиску в умовах повної 
відсутності депутатської недо-
торканості. Цього новий парла-
мент не врахував. Як і не зважив 
на рекомендації Венеційської 
комісії про певне обмеження 
депутатського імунітету, а не 
повне його скасування. 

Велике бажання сподоба-
тися своїм виборцям тут і за-
раз породило у монобільшості 
бажання не зважати ні на що. 

Навіть на грубе порушення 
процедури ухвалення закону! 
Зокрема, профільний комітет 
розглядав це питання ще до 
офіційного відкриття сесії, що 
суперечить регламенту. А те-
пер оці «ляпи» монокоаліції, 
пов’язані з ухваленням такого 
довгоочікуваного, важливого 
закону, дають підстави оскар-
жити зняття депутатської недо-
торканності у Конституційно-
му Суді. І невідомо ще, чим все 
це закінчиться. Політична воля 
у партії «Слуга народу» щодо 
прийняття цього закону є, то 
треба було набратися терпіння 
і зробити все так, щоб комар 
носа не підточив, як кажуть.  

                                                       
 У експертів 
закралася підозра                                                  
Політолог Кирило Сазонов 

на «Радіо «Свобода» застеріг, 
що скасування депутатської 
недоторканності є неоднознач-
ним рішенням: «у ньому, без-
умовно, є позитивні моменти. 
Наприклад, депутат, якого зви-
нуватили у криміналі, вже не 
зможе спокійно втекти за кор-
дон, користуючись своїм стату-
сом, після виступу генпрокуро-
ра на комітеті. Раніше для цього 
у нього було цілих сім днів. Тоб-
то мандат втратить свою цін-
ність як захист від кримінально-
го переслідування, у Верховну 
Раду зайде більше нормальних 
людей». Але експерта хвилює, 
що контроль над силовими 
структурами  при відсутності 
депутатської недоторканості 
практично дає президенту не-
обмежені повноваження. «Тиск 
на парламентаріїв може бути 
безпрецедентним, - прогно-
зує Сазонов. - А ми бачимо, 
що президент вже контролює 
традиційні силові структури 
в одноосібному порядку, а в 
найближчому майбутньому 
хоче взяти під повний контроль 
НАБУ і ГПУ». 

Українські суди, традиційно 
лояльні до Банкової, поставле-
не завдання виконають легко 
і швидко. Так що ризики для 
демократії куди вищі деяких 
вигод. У багатьох інших політи-

ків, експертів аналогічна підоз-
ра - що справжня, завуальова-
на причина вчиненого кроку 
насправді інша. Скасовуючи 
імунітет членів парламенту без 
запропонованих опозицією за-
стережень, нова влада шанта-
жує депутатів, сковує їхню неза-
лежність, робить їх покірними 
та слухняними. І водночас наро-
щує свої м’язи. А найголовніше 
і найнебезпечніше - порушує 
демократичний баланс стри-
мувань і противаг. Наслідком 
чого може стати авторитаризм, 
узурпація влади. 

Поки у суспільстві панує 
ейфорія, безмежна довіра  до 
«свого хлопця» та його коман-
ди, тільки фахівці у політиці 
починають бити на сполох. 
Насторожують ініціативи В. Зе-
ленського підпорядкувати собі 
Національну гвардію, законо-
давчі ініціативи про право пре-
зидента призначати і звільняти 
керівників Державного бюро 
розслідувань, Національного 
антикорупційного бюро (ра-
ніше такі повноваження мала 
Верховна Рада). Скопом, прак-
тично без обговорення, відпо-
відні законопроекти уже надіс-
лані до Конституційного Суду. 
Дивує і не пахне добром ідея 
нардепів від «Слуги народу» 
встановити, як це вже зроблено 
в Росії, контроль за користува-
чами мобільних телефонів. Ось 
як бачить ситуацію, що склада-
ється, Роман Титикало, адвокат, 
заслужений юрист України: 

- Зміни, якими пропонуєть-
ся закріпити за Президентом 
В. Зеленським повноважен-
ня призначати керівників На-
ціонального антикорупційного 
бюро і Державного бюро роз-
слідувань, а також закріпити 
за президентом повноваження 
створювати «незалежні регу-
ляторні органи», як на мене, 
явно направлені на концентра-
цію влади в руках президента. 
Очевидно, В. Зеленський хоче 
зробити президентсько-парла-
ментську республіку. Об’єктив-
них підстав для цього немає, а 
от наявність такого бажання 
і більшості у парламенті для 

його реалізації – може призве-
сти до узурпації влади.

Дещо стриманішою на по-
дії, що стрімко відбуваються у 
політикумі країни, є теж озву-
чена на «Радіо Свобода» ре-
акція Ірини Кресіної, доктора 
політичних наук, завідувачки 
відділу правових проблем по-
літології Інституту держави і 
права імені Корецького: «я не 
думаю, що є бажання узурпу-
вати владу. Це швидше хибне 
уявлення про те, що можливо 
одразу стільки змін до Кон-
ституції ухвалити. Краще тоді, 
мабуть, починати говорити 
про створення нового тексту 
Конституції, яка б враховувала 
сучасні реалії. Бо таке тотальне 
«штопання і латання» Консти-
туції – тільки розбалансовує 
Основний закон. Щоб я хотіла 
бачити, то це усунення тих нее-
фективних змін до Конституції, 
які вносила попередня влада 
щодо судової реформи і які 
розбалансували судову гілку 
влади. Судова влада стала фак-
тично непідконтрольною наро-
ду. Я прихильник виборності 
суддів: судді мають обиратися 
і відкликатися, якщо вони по-
рушили присягу або закон». А 
Микола Сірий, старший нау-
ковий співробітник Інституту 
держави і права імені Корець-
кого НАН України, наголосив 
на своєрідності ситуації в кра-
їні: 

- Специфічність її у тому, 
що вона не вписується у кла-
сичні оцінки, які за багато 
століть склалися у конститу-
ційно-правовій сфері. Якщо 
сказати коротко, то до влади 
прийшли люди, які не знають 
ціни влади. У нашому випад-
ку ми маємо безпрецедентну 
ситуацію, коли народ недостат-
ньо відповідально поставився 
до свого вибору, бо голосував 
фактично за бренд, про кон-
кретних людей знав мало, або 
не знав нічого. Тепер та вели-
ка команда, яка прийшла до 
влади, декларує добрі наміри 
і демонструє бажання зміни-
ти ситуацію на краще. Але 
бажання замало, бо щоб мати 
позитивний результат – треба 
мати досвід і необхідні знання! 
Наразі ж маємо ситуацію, коли 
на розгляд парламенту вино-
сяться непродумані законода-
вчі ініціативи, зокрема, і щодо 
змін до Конституції. Проте є 
сильні фактори, які, сподіва-
юся, збалансують ситуацію. В 
країні, яка пройшла дві соці-
альні революції і вже шостий 
рік захищається від агресора, є 
достатня кількість відповідаль-
них людей, які своїми діями і 
оцінками урівноважують вла-
ду. Ще є міжнародний фак-
тор, адже з нами співпрацює 
достатня кількість відповідаль-
них держав. Україна є асоці-
йованим членом європейської 
співдружності, є підтримка від 
США, тож загалом є запобіж-
ники, які, сподіваюся, утри-
мають Україну в рамках демо-
кратії. Ми побачимо, як буде 
розвиватися ситуація, але зараз 
вже ясно, що нас очікує певне 
розбалансування правової сис-
теми, якщо усі анонсовані змі-
ни будуть ухвалені.                                                                                         

Нам, виборцям, дійсно по-
трібні зміни, спрямовані на 
покращення життя, а не будь 
– які. І тому маємо повне пра-
во контролювати кожний крок 
нашого гаранта і його команди. 
Поки що рівень довіри прези-
дентській команді у народу ви-
сокий. Дуже б не хотілося чер-
гових розчарувань, революцій 
і потрясінь. Новообрані гарант 
і його команда мають про це 
пам’ятати!
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«Чорний» нотаріус діє
Документальне підтверджен-

ня незаконних дій іменем держави 
щодо хліборобів Криничанського 
району надав редакції фермер Во-
лодимир Регер. З отриманої ним 
другого вересня інформації з Дер-
жавного реєстру речових прав на 
нерухоме майно та Реєстру прав 
власності на нерухоме майно, Дер-
жреєстру іпотек, Єдиного реєстру 
заборон відчуження об’єктів неру-
хомого майна видно, що земельна 
ділянка площею 136 га на тери-
торії Дружбівської сільської ради 
Криничанського району пере-
реєстрована приватним нотаріу-
сом Дніпровського нотаріального 
округу Ганною Павловською як 
державна власність з кадастровим 
номером 18 червня 2019 року. 
Власником є держава Україна в 
особі головного управління Дер-
жгеокадастру в Дніпропетровсь-
кій області. Підставою виникнен-
ня права власності зазначений… 
закон України «Про внесення змін 
до деяких законів України щодо 
вдосконалення порядку держав-
ної реєстрації речових прав на 
земельні ділянки державної та ко-
мунальної власності у зв’язку з їх 
розмежуванням». 

Того ж дня між державою та 
ТОВ «ЖОВТЕ ПОЛЕ» (засновник 
Анатолій Проценко) з Дніпра 
укладений договір оренди землі, 
засвідчений згаданим нотаріу-
сом. А вже наступного – 19 черв-
ня – Г. Павловська як державний 
реєстратор узаконює договір су-
боренди цієї землі між ТОВ «ЖО-
ВТЕ ПОЛЕ» та СФГ «РИТМ» Сергія 
Кисіля (колишній власник Костян-
тин Басалига) на строк до 20 черв-
ня 2020 року. Ганна Павловська 
є відомою і за межами Дніпропе-
тровщини особою, яка «просла-
вилася» на кримінальній дорозі як 
«чорний нотаріус». Саме вона пе-
ререєструвала багатостраждаль-
не ФГ «Дар» у Новомосковському 
районі з родини Дарадуд на рей-
дерів 20 травня ц. р. За інформа-
цією «Безплатки» 19 квітня 2017 р. 
в статті «Кримінальний нотаріус», 
Г. Павловська весною 2016-го пе-
ререєструвала квартиру в центрі 
Дніпра померлої 2010-го Вален-
тини Михайлівни, підробивши 
підпис покійної пенсіонерки на 
договорі купівлі-продажу. А ще 
доклала рук до рейдерського за-
хоплення ринку «Березінка» на 
лівобережжі міста. Про витівки Г. 

перекрили трасу на Кривий Ріг

До такого дієвого, в сучасних умовах безвідповідальності державних 
чиновників за незаконні дії, кроку третього вересня селян змусили 
надзвичайні обставини. Двадцять фермерів цього степового краю 
геть несподівано для себе з’ясували, що десятиліттями оброблювані 
ними землі, на які в них є державні акти, іменем цієї самої держави 
Україна тишком-нишком… віддані влітку в оренду! А наступного дня 
- в суборенду невідомим для них фірмам! І ще хлібороби зрозуміли, 
що все вирощене на цю пору їхніми мозолями і потом – гречку, 
соняшник, просо, кукурудзу, сою тощо - мають законне право жати 
тепер не вони, а невідомий земельний магнат! Який, вочевидь, і 
затіяв цю підступну оборудку на двостах шестидесяти гектарах, 
втягнувши в неї не чистих на руку державних слуг. 
Певно ж, від таких вістей одразу підеш на битий шлях зі своїм горем. 
Так швидше до всіх громадян і обтяжених посадами дійде, що в той 
самий час, коли Україна прагне хутко перемогти корупцію, коли ледь 
не з фанфарами почав працювати Антикорупційний суд, на місцях 
твориться те ж самісіньке свавілля, що й було. Вже за нових слуг 
народу, на жаль. Ось що розповів «Фермеру Придніпров’я» голова ФГ 
«АГРОС» Вадим Солоний з Криничок:
- Все почалося з того, що 30 серпня подзвонили з Криничанської 
селищної ради, землевпорядник каже: «У вас непорядок із землею!». 
Виявилося, що поле 119 гектарів, на якому ми працюємо вчотирьох, 
має новий кадастровий номер. Одразу усі почали перевіряти свої 

землі. У селі Дружба, де 136-гектарне поле обробляють 16 фермерів, 
теж «виплив» новий кадастровий номер. Ми ж чекали, поки земля з 
державної власності перейде у комунальну створеної Криничанської 
ОТГ, щоб потім присвоїли кадастрові номери на окремі ділянки, 
поновили межі тощо. Зрозуміли, що це рейдерське захоплення і 
землі, і урожаю, тут замішані великі гроші. Одразу зателефонували 
на «102» в поліцію.  Потім звернулися в НАБУ, до Президента 
України, Мін’юсту. Дієво почала допомагати наша обласна Асоціація 
фермерів на чолі з Анатолієм Гайворонським. Відповіли і з НАБУ - 
що це не їхня справа, вони займаються лише незаконними діями 
високопосадовців. Чотири дні тривали суцільні поїздки, писанина 
звернень, заяв. Довелося кинути і жати, і сіяти, але все однак не 
зрушувалося з місця. Тому змушені були з хлопцями, з дружинами, 
дітьми і небайдужими сусідами блокувати автотрасу Дніпро – 
Кривий Ріг біля села Світлогірське. Акція тривала всього 15 хвилин, 
та резонанс від неї дійшов, думаю, і до Києва. Наші землі державний 
реєстратор Ганна Павловська в Дніпрі перереєструвала на ГУ 
Держгеокадастру в Дніпропетровській області й одразу передала 
ріллю в оренду ТОВ «ПШЕНИЧНИЙ ГОРИЗОНТ» Валерія Філатова у 
Дніпрі. А наступного дня Павловська зареєструвала і суборенду, 
засвітилося ФГ «КРИНИЧКИ АГРОРЕСУРС» з с. Маломихайлівки 
депутата обласної ради Сергія Кисіля. Він каже - не знав, що договір 
оренди підроблений. 

Павловської чимало писала і газе-
та «Ліца», зокрема в матеріалі «Як у 
Дніпрі нерухомість «віджимають» 
27 листопада 2017 р. Ще тоді за 
ознаками злочинів у її діях були 
відкриті 12 (!) кримінальних про-
ваджень. 

Міністерство юстиції своїм 
наказом 7 грудня 2017 року об-
межило їй доступ до Державного 
реєстру речових прав на нерухо-
ме майно. Але ліцензії і доступу 
до інших реєстрів вона не була 
позбавлена, що й дозволило їй 
додатково наробити чимало бід, 
зокрема і криничанським хлібо-
робам. Певно ж, завданням пра-
восуддя є не лише притягнення її 
до кримінальної відповідальності 
за всі шахрайські дії, а і пошук та 
залучення до відповідальності її 
поважних владних покровителів у 
Дніпрі та Києві. Можливо, НАБУ на-
даремне відмовилося допомагати 
фермерам Криничанського райо-
ну, не угледівши серед ймовірних 
зловмисників «великої риби».  

Обсяги зловживань Г. Пав-
ловської такі значні, що АФПЗ 
Дніпропетровської області дове-
лося друкувати на своїй сторінці в 
Фейсбуці застереження для фер-
мерів. Виконавчий директор Асо-
ціації Олександр Гайворонський 
прохає фермерів:

 «У зв’язку з численними фак-
тами рейдерського захоплення зе-
мель прошу терміново перевірити 
кадастрові номери земель своїх 
господарств через безкоштов-
ний онлайн витяг з ЄДР або через 
сервіс Опендатабот. Якщо дійсно-
го власника змінено, необхідно 
одразу звернутися в Асоціацію 
фермерів для оперативних дій».

Масова перереєстрація землі 
в Криничанському районі вражає 
своїми масштабами. Чи дійсно 
згаданий депутат облради Сергій 
Кисіль, у власності якого, згідно із 
декларацією, три квартири у Дні-
прі та десятки земельних ділянок в 
Криничанському, Солонянському, 
П’ятихатському, Верхньодніпров-
ському районах, нічого не відав 
про «схему», учасником якої став? 
Чому він, бізнесмен із майже шість-
ма мільйонами гривень річного 
доходу від кількох підприємств в 
декількох областях, реєстрував 
договори суборенди саме в «чор-
ного» нотаріуса?  Теж випадково? 
Все це має встановити слідство. 
У місцевому управлінні Держгео-
кадастру впевнені: нові орендарі 
землі з’явилися за підробленими 
документами.

- Ніяких договорів оренди від-

діл Держгеокадастру і, відповідно, 
головне управління, не укладали. 
Тобто, дійсність запису держре-
єстратора повинні встановити 
правоохоронні органи , – пояснив 
заступник начальника відділу Дер-
жгеокадастру в Криничанському 
районі Олег Литовченко. 

А в. о. начальника Криничан-
ського відділу Нацполіції Микола 
Пономаренко заявив, що їхній 
слідчий відділ подав клопотання 
до районного суду - з метою не-
допущення незаконного збору 
врожаю накласти арешт на пред-
мет спору та вирощений урожай. 
Тепер багатьом державним служ-
бовцям доводиться «розплутува-
ти» намотане злочинним «верете-
ном» «чорного нотаріуса». 

На Криничанщині 
таке вже було 
Навдивовижу схожі за «по-

черком» до описуваних події 
відбувалися у Криничанському 
районі три роки тому. У Ново-
милорадівці в СТОВ «Добробут 
– Агро» (директор Сергій Батай-
люк) в листопаді 2016-го були та-
ємно перереєстровані договори 
оренди землі на невідоме ТОВ 
«ВБ–О» Тімура Гогітідзе із Сум-
ської області. І одразу була зро-
блена суборенда держреєстра-
тором сусіднього Софіївського 
району. А у ФГ «Подоляночка» 
(директор Павло Сегаль-Лєсте-
ров) оренду земельних ділянок 
з власниками земельних паїв 
Криничанське бюро технічної 
інвентаризації перереєструвало 
на ТОВ «АГРО-ПЛЮС». Наступ-
ного ж дня (!) земля була відда-
на в суборенду невідомому ТОВ 
«Подоляночка.» того ж таки Ті-
мура Гогітідзе. На жаль, Мін’юст 
не скасував тоді незаконні ре-
єстрації, тож фермерам і влас-
никам землі довелося кілька 
місяців відстоювати свої права в 
Господарському суді Дніпропе-
тровської області. Врешті-решт 
суддя Олег Крижний відновив 
своїм рішенням справедливість, 
детально про це йшлося в статті 
«Криничанщина. Другий фронт» 
за 20 січня 2017 р. та інших газе-
ти «Сільські новини». 

Тобто точнісінько така ж ве-
ремія з підробленими договора-
ми, в яких прізвище Кисіля офі-
ційно не фігурувало, завершила-
ся повною перемогою фермерів 
та власників землі. Про сучасну 
криничанську аферу розповідає 
адвокат Василь Мусик, який до-
помагає потерпілим:

- Навіть правоохоронці диву-
ються – як можна тепер, за про-
голошеного курсу держави на 
перемогу корупції, вчиняти такі 
явно незаконні дії? Подані заяви 
про них у всі інстанції, до Анти-
рейдерського штабу Дніпропе-
тровської області. Відкриті кри-
мінальні провадження, пошук 
причетних до підробки докумен-
тів встановив, що за вказаними 
адресами фірми, на яких оформ-
лена оренда земель криничан-
ських фермерів, не знаходяться. 
Нотаріус Г. Павловська, за нео-
фіційними даними, перебуває 
за межами України. Суд наклав 
арешт на землю та урожай, щоб 
ніхто чужий не зміг скориста-
тися результатами праці хлібо-
робів. Криничанські фермери 
подали скарги до Мін’юсту про 
виключення з Державного ре-
єстру речових прав на нерухо-
ме майно договорів оренди і 
суборенди їхньої землі, зареє-
стровані Г. Павловською 18 та 
19 червня. Теж слід зробити і 
фермерам з Дружбівської сіль-
ради. Підстави для скасування 
реєстрації суттєві:

1) 18 червня 2019 р. зареє-
стрована за ГУ Держгеокадастру 
у Д. о. земля передана в оренду. 
Рішення головного управління 
про це немає;

2) вже два роки Держгеока-
дастр не має права укладати до-
говори оренди;

3) у пункті про призначення 
земельної ділянки не розшиф-
ровано, для якого виду діяльно-
сті вона передається;

4) в один день зареєстрова-
не право власності на земельну 
ділянку, і вона одразу передана 
в оренду. Це суперечить законо-
давству;

5) підставою для визнання 
права власності зазначений за-
кон України, а не рішення, це су-
перечить законодавству. 

Разом із фермерами та їхнім 
представником сподіватимемо-

ся, що Мін’юст визнає ці докази 
незаконності, вчинених реєстра-
тором Г. Павловською правочи-
нів вагомими і негайно скасує їх. 
Інакше доведеться шукати прав-
ди в суді. А новопризначений мі-
ністр Кабінету міністрів Дмитро 
Дубілет у Фейсбуці заявив про 
перші «невеликі» перемоги у бо-
ротьбі з рейдерством:

- Ми домоглися того, що від-
криті дані про юридичних осіб 
(ЄДР) почали публікуватися що-
дня, а не щотижня. В Україні є 
декілька компаній, які дозволя-
ють безкоштовно відстежувати 
зміни власників та директорів 
компаній - OpenDataBot, Прива-
тБанк, YouControl, LIga, Vkursi. І 
якщо раніше жертва рейдерства 
могла дізнатися про несподівані 
зміни із запізненням до тижня 
(за цей час компанію можуть 
«віджати» ще більше - забрати 
активи, перепродати тощо), то 
тепер затримка буде до одного 
дня. Всім власникам бізнесу ре-
комендую безкоштовно підписа-
тися на один із перелічених сер-
вісів, щоб спати трохи спокійні-
ше. OpenDataBot тепер розсилає 
СМСки всім, щодо кого відбулися 
зміни, телефон береться з того ж 
ЄДР, тому важливо, щоб там були 
реальні контакти, а ПриватБанк 
- усім своїм клієнтам. В Україні 
запустили можливість подавати 
скарги до Антирейдерської ко-
місії в електронній формі через 
портал державних послуг iGov, 
її можна заповнити без юристів, 
вона надходить у роботу комісії 
миттєво.

Як швидко оновлений 
Мін’юст справиться зі старими 
викликами, покаже час. Крини-
чанські фермери на дніпров-
ській трасі, а не в полі, де пере-
стоює і осипається соняшник, де 
дозріла кукурудза і пора сіяти 
озимі – то прямий докір нашо-
му суспільству і його оновленим 
державним слугам.

Криничанські хлібороби
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З  приводу

Ж. Дантон, французький революціонер

БОРИС ПАВЛОВИЧ Соко-
лов народився у великій 
сім’ї потомственного хар-

ківського залізничника.  Його 
батько довго не міг змиритися, 
коли син уже у зрілому 23-річ-
ному віці вчитися раптом пішов 
в сільгоспінститут. «Ти все-таки 
ще разок подумай гарненько, 
- казав батько Борису, - що бу-
деш робити, коли село швидко 
надоїсть? Борис подібних ду-
мок не допускав. Через рік після 
інституту, у далекому вже 1924-
му, і опинився він на Дніпропе-
тровщині у невеликому, зате 
мальовничому селі з дивною 
назвою Раївка. Мов з натяком 
на маленький рай, посеред яко-
го ставок, поляни з обох його 
боків і густі верболози. Саме у 
ньому містилася дослідна сіль-
ськогосподарська станція, до 
якої і відіслав декан агрономіч-
ного факультету  Бориса. Точні-
ше, переконав туди їхати. Ска-
зав так: «Юначе, послухайтесь 
мене – з вас вийде хороший 
вчений». 

Заснована ще у першій по-
ловині позаминулого століття, 
станція тоді по-старинці на-
зивалася Ігренською. Згодом 
її перейменують в Дніпропе-
тровську. А згодом стала і по 
сьогодні відома як Синельни-
ківська селекційно-дослідна. 
У ній і прожив та пропрацював 
Борис Павлович усе своє жит-
тя – рівно 60 літ. Коли при Хру-
щову, правда, у Дніпропетров-
ську створили Всесоюзний 
інститут кукурудзи, отримав 
і у місті квартиру. Але тільки 
зимував у ній. І то уривками. 
Перевагу віддавав раївському 
помешканню. І єдине, за чим 
шкодував, так це за тим, що у 
свою назву станція брала то 
найменування далеченького 
від нього селища, то облас-
ного центру, то районного – 
тільки не самої Раївки. А якби 
називалася Раївською, казав, 
було б набагато точніше! Така 
назва влучала б, докидав, у са-
місіньке яблучко.

А в перший же вечір по при-
їзду в Раївку Соколова на сер-
йозну розмову покликав дирек-
тор станції. Отже, юначе, вам 
28-й рік пішов? Дуже хороший 
вік. Підходящий. Бо я хочу, щоб 

ЧИСТА  ЛІНІЯ  АКАДЕМІКА  СОКОЛОВА

Восени кожного року 
на Дніпропетровщині 
відзначають 
день народження 
засновника 
вітчизняної школи 
селекції та автора 
перших українських 
гібридів кукурудзи 
Бориса Соколова.

ви зайнялися селекцією кукуру-
дзи.

- Кукурудзи? – Знітився Бо-
рис Павлович. – Але нам про неї 
викладали побіжно, стисло. З 
перехресних ми більше вивча-
ли соняшник і жито.

- Уявіть собі, я ще менше від 
вас знаю кукурудзу, - посміх-
нувся директор. – І пропонуючи 
відразу створювати свою лабо-
раторію її селекції, помічником 
бути не зможу. Доведеться вам 
покладатися лише на самого 
себе. Якщо створите лаборато-
рію, буде вона першою в усьому 
Радянському Союзі.

І далі пояснив: саме в Раївці 
ще з 1828 року для південних 
регіонів Росії намагалися аклі-
матизовувати завезену з Аме-
рики кукурудзу. А вже у 1834-му 
підготували і видали перший 
посібник – «Настанови про 
вирощування кукурудзи». На 
жаль, посібник цей не зберігся. 
Зате на станції до самісінької 
революції працював Віктор Та-
ланов. От він і випробовував 
нові сорти, які сам і створював. 
Був близький до прекрасних 
успіхів. Але революція, грома-
дянська війна, розруха - і все 
втрачено та не поновлено до 
цих пір.

- А Таланов у 1911 році встиг 
видати свою книжку «Кукуруд-
за, її значення для півдня Росії і 
заходи з масового її розповсюд-
ження», - продовжив директор 
станції. – Ось вона, я її вам і пе-
редаю. Це все, з чого доведеть-
ся починати...

РОЗГОРНУВ Соколов книгу 
професора Таланова, і вже 
її перші рядки його збен-

тежили. Віктор Таланов писав, 
наче відкриття Колумбом Аме-
рики – це навіть другорядна річ 
порівняно з тим, що він відкрив 
для Старого світу зерно племені 
майя – маїс. Себто зерно куку-
рудзи. «Споживання кукурудзи, 
- читав у книзі Таланова Борис 
Павлович, - вельми розмаїте: 
в траві вона фураж, в молодих 
стрючках плід, у зерні харч для 
людей і корм для тварин. Куку-
рудза заміняє корисно будь-яке 
борошно без винятків». А далі 
професор Таланов висловлю-
вав своє пророцтво: настане 
час, і людство у всіх кліматичних 
зонах  кукурудзи вирощувати-
ме більше, ніж жита, пшениці та 

рису, разом узятих. І що більш 
урожайнішої з-поміж зернових 
культури не буде. Треба тільки 
для цього постаратися.

- Мені нічого не залишаєть-
ся, як зайнятися загадковою не-
знайомкою, - усміхаючись, ска-
зав наступного ранку Соколов 
директору станції. 

І молодому, початкуючому 
науковцю незабаром судити-
меться закласти новий, винят-
ково свій напрямок у цім ділі. З 
книги Таланова він зрозумів, що 
професор докладав багацько 
зусиль, аби вивести прийнятні 
для місцевих умов сорти, та жа-
даних результатів не діждався. 

Однак власну діяльність Борис 
Павлович розпочав за методи-
ками Таланова. І швидко збаг-
нув, що і йому навряд чи варто 
сподіватися на успіх. Адже ку-
курудза дійсно перехресного 
запилення. Це значить, що не 
дано достеменно знати, хто 
«батько» конкретного зерна, 
вирощеного у вигляді урожаю. 
І навіть якщо воно добірне та 
бездоганне, одначе не «чисте» 
– відтак і як насіння для наступ-
них урожаїв насправді мішане 
і сумнівне. Тим паче дуже сум-
нівне, аби його схрещувати з 
аналогічним інших сортів, наді-
ючись отримати  гібриди з зада-
ними якостями. Селекціонери 
досі як діяли? Відбирали кра-
ще, гадаючи мати з цього зиск, 
а воно не виходило. Кукурудза, 
навпаки, вироджувалася. Цей 
ось парадокс і збагнув – від-
крив – на початку своєї кар’єри 
Борис Соколов.

 Як же у такому випадку 
бути? Соколов знайшов рішен-
ня. Першим і довго єдиним у 
колишньому Союзі він став на 
шлях попереднього отриман-
ня «чистих ліній» обраних для 
дослідів сортів. Для цього на 
кожній рослині «персонально» 
перед появою материнських 
волокон-ниток доводилося 
зрізати і порізно нумерувати 
батьківські китиці-волотки. Аби 
кожну рослину потім штучно, 
вручну і запилювати винятко-
во її волотком. Мало того, що 
це був неймовірно обтяжливий 
та скрупульозний труд. Зерно 
«чистих ліній» ще й не вирізня-
лося ні добірністю, ні життєз-
датністю. Поганеньке родило. 
Якого ж зиску тоді від нього че-
кати, якщо брати для виведення 
обов’язково урожайних, силь-
них і витривалих, вчасно дозрі-
ваючих нових сортів? Але в тому 
то й річ, що для науки ніби нело-
гічне явище – нарощення сили 
росту і продуктивності гібридів 
порівняно зі слабкими вихідни-
ми формами – на ту пору було 
уже відоме. Називалося воно 
гетерозисом. Пояснити сповна 
це явище вчені тоді ще не мог-
ли, але розуміли, що для рослин 
воно властиве і відбувається на 
їх генному фоні. До речі, згодом 
в радянській науці термін гете-
розис замінять іншим – гібрид-
на сила.

Але до цього мине багато 

часу. І багато доведеться пере-
жити, витримати Борису Пав-
ловичу. Уже за перші десять з 
хвостиком літ своєї діяльності 
він з «чистих ліній» створить 
перший вітчизняний гібрид, 
який дістане ясну і влучну назву 
- Первісток. Правда, незабаром 
пошириться не лише в Україні, а 
і в Молдові, на Кубані та Кавказі, 
і його назва стане відомою в ро-
сійськомовному варіанті - Пер-
венець. Відразу ж після Вітчиз-
няної війни, дивом зберігши 
кілька сотень маленьких мішеч-
ків з насінням окремих рослин 
своїх «чистих ліній», Борис Со-
колов передасть у масове райо-

нування і наступний свій гібрид 
- Успіх. Та тільки у 1948 році ста-
не він нарешті кандидатом наук, 
а уже у 1951-му отримає й зван-
ня лауреата Державної пре-
мії СРСР. Ленінську присудять 
тільки у 1963, коли гібриди його 
селекції – Прогрес, Степняк і 
особливо серії Дніпровський 
– висіватимуться уже на міль-
йонах гектарах всього Союзу. 
Ще через десять літ присвоять 
Борису Соколову і звання Героя 
Соціалістичної праці.

ЧОМУ Ж так довго чекав 
на визнання? А тому, що 
явище гетерозису в Ра-

дянському Союзі тривалий час 
вважалося мало не містичним 
і далеким від матеріалістичної 
науки. Незадовго до тієї ж ми-
нулої війни нічого розумнішо-
го не придумали, як оголосити 
підозрілим захоплення Соко-
лова... творами Льва Толстого. 
Все, мовляв, зрозуміло, «нашо-
му вченому близькі богошу-
кання Толстого та пояснення 
незбагненними силами причин 
і наслідків багатьох явищ у при-
роді і суспільстві». А в ті часи 
войовничого атеїзму подібні 
звинувачення не сприймалися 
за жарти. Згодом же, уже після 
війни, коли стало відомо, що й 
селекціонери Америки пішли 
шляхом схрещення «чистих лі-
ній», звинувачення залунали 
й серйозніші. У центральних 
виданнях з‘явилися статті, які 
не жаліли Соколова: «Перш за 
все, автор сліпо запозичує всю 
американску методику. Замість 
міжсортових гібридів він з ве-
ликим захопленням підносить 
розділ про попереднє виділен-
ня «чистих ліній», які згодом і 
приймає за вихідні форми. Ця 
комбінаторика (а її інакше і на-
звати не можна) дуже далека 
від спрямованої гібридизацїї». 
Газетам та журналам байдуже 
було, що обидили, принизили 
Соколова й з другоого боку. 
Достеменно відомо, що амери-
канці на «чисті лінії» перейшли 
з 1930 року, а Борис Павлович 
таки на два-три роки раніше від 
них. Отож він був першим. І він 
не запозичував – запозичили у 
нього американці. Зате радян-
ські газети знайшли за потрібне 
іронізувати: і чого ж домоглися 
ті ж американці? Писали, ніби 
«жодного нового пристойно-

го сорту». І це, незважаючи на 
те, що на той час в США, втричі 
скоротивши посіви кукурудзи, 
на круг збирали уже вдвічі біль-
ший вал її зерна.

Колеги радили Борису Пав-
ловичу бути обережнішим і 
затямити два пункти з Правил 
«поводження у трамваї»: не 
займати перших місць і не ви-
совуватися. Він же ні з ким не 
сперечався. І єдиній дочці, на 
ту пору студентці, аби вона не 
страждала від неприємностей 
батька, пояснив, що насправ-
ді відбувається. Якщо хочеш 
знати, сказав він їй, лише в се-
редині вісімнадцятого століття 
знайшовся ботанік, який усім 
наперекір довів, що у рослин, 
дерев і трав, також є або орга-
ни жіночої і чоловічої статі, або 
вони й порізно бувають чолові-
чими чи жіночими, батьківськи-
ми і материнськими? Зі своїми 
генетичними кодами. Хоч про 
це ще й дві тисячі років тому 
стверджував один з перших 
природолюбів древнього світу 
Теофраст. «Без чоловіків і тут не 
можливе потомство, - казав він. 
– Рослини також здатні любити і 
одержувати від своєї любові на-
солоду». Чому ж цілих дві тисячі 
літ потому людство так, одначе, 
все ще не вважало?

- Та тому, - сказав дочці Со-
колов, - що висновки Теофраста 
рішуче заперечив стародавній 
філософ Аристотель – «найбільш 
об’ємна голова», як його назива-
ли ще за життя. Розумний був 
дуже, але в даному випадку фа-
тально помилився. «Рослини не 
здатні рухатися, знаходити та ви-
бирати одна одну і з’єднуватися, 
- сміявся він, - то про який поділ 
їх на «жінок» і «чоловіків» може 
іти мова?» І от авторитет Аристо-
теля був та залишався настільки 
великим і незаперечним, що 
отак довго нащадки і не сміли 
спростовувати помилку метра. І 
багато втратили від цього, тепер 
доводиться прискорено надолу-
жувати. Якраз я, пояснював доч-
ці Борис Павлович, на своєму 
окремому скромному напрямку  
цим надолужуванням фактично 
й займаюся.

НА СХИЛІ СВОЇХ плідних і 
напружених літ Борис Пав-
лович Соколов Бога згаду-

вав, лишезавдяки Всевишньо-
му за те, що той відміряв йому 

чималий вік на цьому світі. Для 
селекціонера це дуже важливо. 
Нові гібриди створюються де-
сятиліттями. А Борис Павлович 
за своє життя вивів 36 гібридів. 
У вересні 1973 року наукова 
громадськість СРСР відзнача-
ла 75-ліття Соколова – на той 
час доктора наук, професо-
ра і академіка ВАСГНІЛ. Тепер 
центральна преса писала, що 
«академік Б. П. Соколов широ-
ко відомий у нашій країні  і за 
кордоном як провідний вчений 
і засновник вітчизняної селекції 
кукурудзи».

А був – пригадайте – такий 
журнал – «Хлібороб України». У 
п’ятому числі за той же 1973 рік 
він вмістив статтю «Школа ви-
датного творця гібридів кукуру-
дзи». Кінчалася вона словами: 
«І якщо провідні селекціонери 
Радянського Союзу, всі як один 
вихованці Соколова, узгоджу-
ють свої плани і дії з академіком, 
то наймолодші уже на різних 
дослідних станціях працюють 
під керівництвом вихованців 
Бориса Павловича. Отож еста-
фета, розпочата на синельни-
ківських полях, триває».

- Продовжується, збагачу-
ється вона і сьогодні, - запев-
няє академік УААН, доктор 
сільгоспнаук і професор, вче-
ний-кукурудзовод Валентин 
Циков. - За кількістю нових 
виведених гібридів і виробни-
цтвом  їх насіння, а також за 
кадровим потенціалом школа 
«чистих ліній» Бориса Павло-
вича одна з найпотужніших не 
тільки в Україні, а і в усьому сві-
ті. А загалом українські селек-
ціонери в останні п’ять-шість 
років створили і передали в 
реєстр майже сто суто власних 
гібридів кукурудзи...

Інша річ, що здобутки укра-
їнських вчених вдома затребу-
вані нині не на повну силу. Ще 
з середини минулого століття 
світове виробництво кукуру-
дзи переважає виробництво 
пшениці і рису. На планеті ка-
чанистою тепер щороку за-
сівають понад 140 мільйонів 
гектар, а одержують в рік зага-
лом більше 600 мільйонів тонн 
її зерна. А ось Україна зараз 
випала з числа країн, де куку-
рудза на першому місці. Хоч 
ще сорок-п’ятдесят років тому 
була в десятці провідних. Той 
же Циков ні на йоту не сумніва-
ється, що рано чи пізно, а дове-
деться з нею надолужувати зга-
яне. Але краще ж раніше, ніж 
пізніше. Бо не стане кукурудзи 
вдосталь – зникне слідом, кане 
в Лету насамперед і виробни-
цтво м’яса. А значить що і тако-
го «національного» продукту, 
як сало. 

У тому то й річ, що не раз уже розриваючи греблю, цього літа 
потоп тут сягнув небезпечних меж, якщо не більше – прорвав 
греблю і завирував піною вниз. Ні перейти балки тепер вбрід, 
ні переїхати. Якщо хочете, зі спроби «стороннього» чоловіка 
здолати на автомобілі дамбу - жителя сусіднього Кривого Рогу 
– Максима Мельника і почалася «слава» цього лиха. Мельнику 
ну дуже треба було в Тернуватку, але ж угледів так-сяк наче 
полагоджену дамбу, «віри в яку ніякої».
- Правильно мислиш, - хвалив його місцевий житель Анатолій 
Кривенко. – Не слід ризикувати. Я от бачив, як один сміливець 
уже долав цю переправу. Не встиг виїхати на греблю, як 
автомобіль перевернувся. Добре, що дружина його з дитиною 
дивом встигла вискочити. А він, тобто водій, так і залишився в 
машині, яка потонула у воді…
- Ти хочеш сказати, що він загинув? – злякано  поглянув на 
«аборигена» Мельник.
- Похлинувся і втопився бідолаха, - підтвердив Кривенко.
- А якою ж дорогою мені якомога швидше заїхати у ваше село?
- Можна, чого ж ні. В об’їзд через Іскрівку. Це буде Петрівський 
район сусідньої Кіровоградської області. Гак сягне 50-ти 
кілометрів, але іншої путі до нас зараз не знайти…
Уявіть собі, після такої інформації однак відчайдуха Максим 
Мельник на всякий випадок зважився переїхати своїм авто 
зруйновану греблю. Аби не обминати її тридесятою дорогою. 
Проїхав же не більше двох-трьох метрів, і машина загрузла 
по днище та враз заглохла. Ледве витягли її назад. А допоки 
витягали, від ще одного мешканця Тернуватки Володимира 
Комісаренка Мельник почув таке: потоп з осені минулого 
року не припинявся і триває все нинішнє літо. «Взимку було 
слизько, бо порушена дамба обмерзала, а влітку слизько, бо на 
ній постійно товстий шар мулу», - розповідав Комісаренко.
- Я сам тут одного разу посковзнувся і шубовснув у воду, - 
продовжував чоловік.- Водяний потік підхопив так, наче 
зв’язав руки і ноги – зрозумів, що не вирватися мені. Довелося 
рятуватися, ниряючи у найближчу пропускну трубу. Якби вона 
була забита глеєм чи ще чимось – навіки зостався би в ній. А 
так, дякувати долі, повезло, чистою виявилася труба. Випав по 
той бік дамби…
- І що, це єдина можливість добратися до автобусної зупинки 
на автотрасі міжобласного значення, - питаємо тепер уже ми, 
- яка проходить ніби як через Тернуватку, але «на тому березі» 
наразі бурхливого «струмка»?
- Ні, якщо пішки або на двоколісному виді транспорту, - 
каже все той же Володимир Комісаренко, - то є місток за 
15 кілометрів звідси. Але благенький і вузький, ледве також 
тримається над водою. Хитається і тремтить, наче й сам 
боїться…
По суті ситуації риску підводить Ольга Бальвас – жінка-мати, 
якій якось довелося переносити через дамбу дитину, аби 
лікарі, котрі прибули з району, зробили їй щеплення. 
- Уже більше року швидка у село приїжджати відмовляється, 
- пояснює Ольга Бальвас, - прибуває лише до зупинки на 
автотрасі! Коли дощ іде, то ми взагалі мов у блокаді чи для 
оточуючих на безлюдному острові. Як ото в пісні колись 
співали: вода, навкруги вода. І ніхто нічого не робить, ніхто й 
пальцем не ворушить, щоб визволити нас з обіймів потопу.
Останньому, уявіть собі, є пояснення. Грошей, скажете, не 
вистачає у казні Недайводської сільської ради? Що так, то 
так. Але щойно обнародувано коментар голови цієї сільради 
Людмили Трюхан.
- Але якби й були гроші, дамбу ніхто б не ремонтував, - 
сказала вона, мов відрізала. – Оскільки за документами її 
не існує. Ніде і ні в кого на балансі вона не значиться і не 
перебуває. Позаяк її місцевий народ з власної ініціативи, 
отож хоч і дружно, однак самовільно збудував шістдесят, 
здається, ще років тому. Отож коли про потоп й гадки ніхто 
не міг мати.  А як ми тепер можемо ремонтувати нічию і ніби 
не існуючу фактично греблю? Та нам ніхто коштів на це не 
пропустить!
Напрошується, як на нас, просте, як дишло, рішення. А саме – 
збудувати з нуля нову дамбу. Е-ге-ге, це нам легко казати! Бо з 
тієї ж сільради чуємо: 
- У Тернуватці наразі залишилося менше сотні жителів, 
переважно літніх віком – хто візьметься витрачатися задля них? 
Це точно, гадаємо, той випадок, коли коментарі зайві. А явище 
надто типове для сучасної української дійсності. Особливо по 
відношенню до села і селян.  Серед білого дня й з вогнем не 
знайти для них нині Ноя з ковчегом. 

Якщо вірити Біблії і 
переказам, легендам 
та міфам численних 
народів світу, то 
Вселенський потоп на 
нашій планеті відбувся 
ще після льодникового 
періоду. А це не менше, 
ніж п’ять тисяч років 
до нашої ери. Це коли 
нащадків Адама і Єви у 
п’ятнадцятому коліні, 
разом з ними і кожної 
плоті та небесних птахів 
і тварі по парі врятував 
Ной зі своїм ковчегом. 
Тобто все це було дуже 
й дуже давно, і навряд 
чи хоч на когось нині 
живучих наганяє страх. 
Правда, у зв’язку з ніби 
неминучим потеплінням 
і розтаванням тепер 
криги на обох полюсах 
планети землян чекає, 
прогнозують новий 
катастрофічних 
масштабів потоп. Та 
коли це ще станеться, 
щоб лякатися і боятися? 
Інша справа нині на 
Дніпропетровщині з 
жителями невеликого 
села Тернуватка у 
Криворізькому районі: 
вони уже кілька 
останніх років поспіль 
потерпають від своєї 
власної повені, яка 
топить тут і рве греблю. 
І цього літа тернуватське 
стихійне лихо 
несподівано для всіх, 

включаючи владу, сягнуло 
загрозливого апогею.
А здавалося ж, нізвідки було 
взятися тут «всесвітньому» 
- бо людям світ немилий 
через нього – потопу? 
Поруч із селом балка, якою 
здавна мирно тік-дзюркотів, 
впадаючи в Інгулець, як 
пишеться у довідниках, 
«пересихаючий струмок з 
загатою». Ніби безневинний, 
але щоб він не заважав 
виїздити з села у навколишній 
білий світ та благополучно 
вертатися назад, його й було 
перегороджено дамбою. 
Вийшло навіть краще, ніж 
планували: утворилося під 
боком власне водосховище, 
у якому хочеш – корів 
напувай, хочеш, то з якого 
й городи поливай. Ну чим 
не ідилія і рай! Тільки от 
уже дійсно кілька літ як 
«пересихаючий» струмок 
невідь звідки наповнюється 
водою настільки, що рве і 
руйнує дамбу. Переливається 
через верх бурхливими 
хвилями, оскільки потужності 
пропускних труб не вистачає. 
Висувається гіпотеза, неначе 
з-під землі вириваються 
потоки. Адже ніяких наземних 
природних катаклізмів не 
відбувається. І ніколи ж бо 
раніше чогось подібного 
не траплялося. Навпаки, 
безводними вважалися тут 
степи. Уявіть собі, вище по 
течії Інгульця лежить село, 
назва якого – Недайвода. 
Воно нині й править для 
Тернуватки центром сільської 
ради. Парадокс, правда ж? 

Микола НЕЧИПОРЕНКО

 

! Переконаний, що наука і дослідницька 
діяльність приносять більше задоволення, 
ніж гроші Стівен Хокінг, відомий на весь світ вчений
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Г іркі реалії

У ФОКУСІ ДНЯ

Володимир ЯРОШЕНКО

КІЛЬКА ДНІВ ТОМУ автор 
цієї публікації став свід-
ком досить гострого діа-

логу між в.о сільської старости 
і експедитором районної «Укр-
пошти». Хоча жінки й розійшли-
ся без сварки, але проблема за-
лишилася. Полягає вона в тому, 
що кореспонденцію, привезену 
машиною з райцентру, в селі не 
змогли прийняти, бо сільське 
поштове відділення давно лік-
відоване в ході експериментів 
з реорганізацією «Укрпошти», 
відтак листоноші в селі немає, 
а залишити газети, листи й 
платіжки за комуналку без на-
лежного нагляду не можна. Так 
і поїхали вони з села, від своїх 
адресатів...

Натомість у редакції «Бари-
шівського вісника», що на Ки-
ївщині, не стихають телефонні 
дзвінки: передплатники газети 
зазвичай обурюються, що лис-
тоноша приносить їм суботній 
номер районної газети в сере-
ду чи навіть четвер, а іншим га-
зети не носять взагалі. Та най-
більше дратує, коли листоноші 
кажуть передплатникам: «То 
редакція не дала нам газети!». 
Це вже повний абсурд і неба-
жання визнати власні помилки. 
За словами нашого головного 
редактора Аліни Басенко, кож-
ної п’ятниці друкарня видає 
газети, щоб усі охочі в суботу 
мали змогу прочитати свіжі 
новини за минулий тиждень. 
Ті, що по райцентру – на відді-
лення Укрпошти Баришівки, а 
ті, що по району, – забирають 
поштові машини й розвозять 
по селах. Коли поштарі заяв-
ляють, що газет не вистачило 
або вони десь загубилися, це 
неможливо зрозуміти. Адже 
редакція щотижня звіряє ти-
раж з Укрпоштою, друкується 
узгоджена кількість примірни-
ків. А в результаті передплат-
ники чомусь не отримують га-
зети. Невже працівники Укрпо-
шти не вміють рахувати?

Втім, редакції виправдо-
вуватися немає за що. А ось 
щодо роботи Укрпошти можна 
від людей почути різні думки. 
Ось, наприклад, пенсіонери 
Василь Федорович і Антоніна 
Михайлівна розповіли таку іс-
торію: «Ми народилися, вирос-
ли і все життя прожили в селі. 
Нашими інформаційними дже-
релами і порадниками завжди 
були газети і місцеве радіо. 
Тепер є ще телевізор, але він 

Кома в цьому заголовку необхідна. А де краще 
її поставити, повинен вирішити Кабінет 
Міністрів. Адже саме він є засновником 
Публічного акціонерного товариства 
«Укрпошта», котре без кінця скиглить і 
влаштовує всеукраїнські скандали, вимагаючи 
в ультимативній формі то підвищення 
зарплати своїм працівникам, то ліквідації 
поштових відділень у селах, а ось тепер – 
підвищення тарифів на доставку періодичних 
видань. І це далеко не всі забаганки. Коли 
країна ледь зводить кінці з кінцями, такі дії 
державної структури мусять розцінюватися, 
як свідомий саботаж. 
З відповідними санкціями…

Реформувати 
неможливо 
ліквідувати

! Листи, написані від руки, тепер уже 
виглядають як привітання з минулого 
сторіччя

про наші районні новини не 
віщує. Тому щороку передпла-
чуємо улюблену «районку». 
Щоправда, останнім часом 
щось там на пошті розладна-
лося. Кажуть, що це реформи. 
Але ж раніше, без реформ, усе 
чітко працювало: листоноша 
приносила нам додому газети, 
листи, платіжки за комуналь-
ні послуги, та ще й пенсію. І 
ми могли, не виходячи з дому, 
віддати їй належні кошти і от-
римати квитанції про сплату. 
А тепер поштове відділення 
в селі ліквідували, поштарки 
немає, за платіжками потрібно 
йти до будинку сільської ради 
і там їх шукати в напівтемно-
му вестибюлі, та ще й невідо-
мо, коли вони там будуть. А з 
пенсією зовсім погані справи: 
нам кажуть, що потрібно її пе-
ревести на банківську картку 
й отримувати в банкоматі. Це 
просто знущання, адже в селі 
тих банкоматів немає, а до 
райцентру ще потрібно якось 
доїхати. Люди кажуть, що всі ці 
негаразди – через ворожнечу 
між Пенсійним фондом і Укр-
поштою, все через заздрість та 
жадібність їх керівників. Усе їм 
мало! Не розуміють ці панки, 
що без нас і їх не буде…».

Укрпошта створила моно-
полію на передплату періо-
дичних видань, які, до всього, 
є джерелом її доходів. Тож, 
коли пошта працює проти нас, 
газетярів, вона болюче б’є не 
тільки по наших тиражах, а й 
по своїх доходах. Але, щоб це 
зрозуміти, потрібно навчитися 
рахувати – не в чужих сейфах, 
а в своїх. З якого такого пере-
ляку в Укрпошті запевняють, 
що співробітники Пенсійного 
Фонду України (ПФУ) свідомо 
обманюють пенсіонерів?  Бу-
цімто вони обіцяють підви-
щення пенсій, якщо люди бу-
дуть отримувати їх у банку та 
не ходитимуть до Укрпошти. 
Мовляв, у такому разі не по-
трібно буде кошти, які можна 

спрямувати на виплату пенсій, 
витрачати на виплату пошті 
за  доставку пенсій.

Але, поки пани чубляться, 
в селах закрили близько семи 
тисяч відділень, залишивши 
пенсіонерів без пенсій, а чита-
чів – без друкованих видань. 
До того ж, селяни змушені пе-
ретворюватися на боржників, і 
все через оптимізацію «Укрпо-
шти». Оце так реформування!

Надворі осінь, пора перед-
плачувати періодичні видан-
ня, і в Укрпошті цей момент 
не прогавили: Мінінфраструк-
тури вже оприлюднило заяву, 
що державна Укрпошта планує 
підвищити тарифи для редак-
цій на приймання та доставку 
друкованої періодики на 12-
15%. Нові ціни мають почати 
діяти вже цієї осені – на перед-
плату на 2020 рік.

Згідно з проєктом наказу 
міністерства, тариф збільшить-
ся, в середньому, на 12-15%.

Так, вартість:
- загальнодержавного 
видання за умови підпи-
ски на 6 місяців 2019 року 
становить 180 грн, а піс-
ля зміни тарифу - 189,96 
грн,
- обласного видання за 
умови підписки на 6 міся-

ців 2019 року становить 
135 грн, а після зміни та-
рифу - 140,04 грн,
- районного видання за 
умови підписки на 6 міся-
ців 2019 року становить 
120 грн, а після зміни та-
рифу - 124,38 грн.
У той же час, тариф на по-

слугу з прийому передплати 
на 6 місяців зросте на 1,85 грн 
- з 8,15 грн до 10 грн за абоне-
мент.

Недолугі «реформатори» 
ще й нарікають: «Для видань, 
на які поширюється дія ст.9 За-
кону України «Про державну 
підтримку засобів масової ін-
формації та соціальний захист 
журналістів» тарифи мають 
становити не більше 40% со-
бівартості виготовлення од-
ного примірника передплат-
ного видання. Незважаючи 
на зниження вартості паперу, 
у 60% індексів видань видав-
ці підвищили свої розцінки 
на 11-50%. Якщо редакції не 
змінять собівартості видання, 
ухвалений наказ не вплине на 
вартість послуг з приймання 
та доставки цих видань. При 
цьому «Укрпошті» за останні 
роки не надали компенсації 
за цим законом і компанія 
отримала збитки  на 41,8 млн. 

грн: у 2016 р. – 30 млн. грн, 
2017 р. – 2,9 млн. грн, 2018 р.- 
6,3 млн. грн., 2019 р. – 2,6 млн. 
грн. (прогноз», - зазначили в 
«Укрпошті».

Особливо цинічно й брех-
ливо в цій ситуації звучать сло-
ва генерального директора 
«Укрпошти» Ігоря Смілянсько-
го: «Тиражі друкованої преси 
падають і будуть падати в силу 
цифровізації, скорочення кіль-
кості жителів країни, особливо 
жителів села, які є основними 
передплатниками. «Укрпошта» 
буде робити все можливе, аби 
їх утримати – запускається он-
лайн-передплата, надаються 
знижки, працює мотивація для 
співробітників, посилюється 
контроль якості. Однак тарифи 
будуть зростати із збільшенням 
зарплати співробітників, бо 
ці витрати не має на кого пе-
рекласти. І «Укрпошта» не має 
держпідтримки на доставку 
преси і скоріш за все не матиме».

Національна спілка жур-
налістів України звинувачує 
«Укрпошту» в свідомій роботі 
на знищення друкованої пре-
си і чекає від нового уряду за-
хисту та програми сприяння 
розвитку українських ЗМІ. «З 
видавцями не ведеться діалог 
про поліпшення якості пошто-
вої доставки преси, не диску-
туються гігантські масштаби 
падіння передплатних тиражів 
(реальна картина маскується 
дешевими фейковими газета-
ми-листочками за 20 копійок), 
а нас просто ставлять перед 
фактом підвищення тарифів. 
Це свідомі кроки, спрямовані 
проти національних і регіо-
нальних газет», – зазначив го-
лова НСЖУ Сергій Томіленко. 
Він зазначив, що питання та-
рифів на друковану продукцію 
стосується зокрема керівника 
«Укрпошти» Ігоря Смілянсько-
го. А від нового уряду НСЖУ 
чекає «втілення нормальної 
програми сприяння розвитку 
українських ЗМІ (зокрема пре-
си) і реального захисту інфор-
маційного простору».

Наша редакція, зі свого 
боку, рішуче засуджує необ-
ґрунтовані реформи Укрпо-
шти, метою котрих є, скоріш за 
все, повна ліквідація цієї дер-
жавної структури.

Торнтон Уайлдер, американський письменник
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ

НАШ ПОРАДНИК

На порі, на часі

7

Вересень — не привід зітхнути 
з полегшенням і сумом. 
Досвідчені садівники знають, 
що на ділянці ще залишаються 
десятки невідкладних справ. 
У саду, на городі і в квітнику 
кипить життя, а значить, 
вам доведеться ще чимало 
попрацювати..
Багато овочів, фруктів і ягід вже 
прибрані, банки з закрутками 
перекочували у підвал, літні 
квіти сховалися до наступного 
сезону. Але холодні ночі і 
перші осінні дощі не знімають 
з вас відповідальності за ті 
рослини, що залишаються в 
саду на зимівлю. А значить, 
час знову братися за справу, не 
випускаючи з уваги нічого.

Десять найбільш 
важливих справ 
в саду у вересні
Продовжуйте збір 
врожаю фруктів та ягід
У вересні прибирають пізні 

сорти яблук і груш, обривають 
горобину, осінні сливи і тернину. 
Збирати врожай потрібно, почи-
наючи з нижніх гілок, поступово 
переходячи до верхніх. Фрукти 
пізніх (зимових) сортів зазвичай 
добре зберігаються, а значить, вар-
то заздалегідь подбати і про місце 
для них.

Внесіть добрива 
під кущі та дерева
Великі (особливо плодоносні) 

рослини і ґрунт під ними висна-
жилися за сезон, а значить, запас 
поживних речовин потрібно термі-
ново поповнювати. Восени в ґрунт 
не вносять азотні добрива, щоб не 
провокувати зростання листя і па-
гонів, а роблять акцент на калійні 
та фосфорні. Вам підійдуть міне-
ральні комплекси з позначкою 
«осіннє», попіл, суперфосфат, сір-
чанокислий і хлористий калій.

Обробіть сад 
від шкідників
До того, як листя опаде з дерев і 

кущів, а зимуючі комахи сховають-
ся в ґрунт, сад потрібно обробити 
інсектицидами. Не варто відкла-
дати обробку на жовтень — шкід-
ники вже підуть глибоко в землю. 
Крім того, після листопаду обпри-
скувати дерева потрібно буде вже 
іншими засобами.

Очистіть 
пристовбурні круги
Не слід залишати пристовбур-

ні круги і міжряддя малини, полу-
ниці та інших ягідників не пропо-
леними на зиму. За час, що зали-
шився до холодів, бур’яни встиг-
нуть розростися, розмножитися і 
ще щільніше захопити відвойовану 
територію. Позбавтеся від них, під-
копавши коріння або змастивши 
листя гербіцидом. Після видален-
ня рослинних залишків прорихліть 
землю і замульчуйте її торфом, пе-
репрівшою тирсою, перегноєм або 
іншим доступним матеріалом.

    ерещить вересень,    
    що вже осіньВ Сезонні роботи 

у саду 
та на городі

Проведіть 
вологозарядкові поливи
Після спекотного і сухого літа 

деревам потрібен рясний волого-
зарядковий полив. Ґрунт під ними 
повинен промокнути на 1-1,5 м. 
Для цього молодим деревцям по-
трібно 40 л води, дорослим дере-
вам — 50-70 л, а крупномірам — 
понад 100 л. Важливо пам’ятати, 
що такий полив можна здійсню-
вати тільки після того, як із дерев 
облетіла велика частина листя.

Зробіть санітарну
обрізку
Уважно огляньте кущі, дерева 

і ягідники та видаліть всі засохлі, 
хворі, пошкоджені пагони. Після 
цього можете відразу здійснити 
формуючу обрізку саду, а можете 
відкласти її до кінця зими — по-
чатку весни. Не забудьте про кущі 
полуниці — востаннє видаліть вуса 
й хворе листя.

Посадіть молоді 
дерева і кущі
Поки в пам’яті свіжі всі цікаві 

сорти і незвичайні види дерев і ча-
гарників, прикрасьте свій сад но-
вими зразками. На початку осені 
молоді саджанці продаються в роз-
плідниках в достатку, а якщо ви по-
садите їх у вересні, то у них буде час 
вкоренитися. Заздалегідь (за два 
тижні) приготуйте для саджанців 
ями і поживну ґрунтосуміш, щоб 
не довелося поспіхом прикопувати 
їх куди попало.

Побілити стовбури 
дерев
Якщо не впевнені, що зможете 

потрапити в сад у кінці зими, коли 
перші сонячні промені, відбива-
ючись від білосніжного покриву, 
стають небезпечними для 
дерев, краще проведіть 
побілку восени. Вико-
ристовуйте для цього во-
доемульсійну фарбу, яка 
перенесе осінні дощі і не 
злізе. Також можна обмо-
тати стовбури і скелетні 
гілки дерев білою мішко-
виною, спанбондом або 
іншим матеріалом, що не 
пропускає світло.

Обріжте малину
Після збору останніх 

ягід ремонтантної мали-
ни приступайте до обрі-
зання всіх кущів, зокрема 
і літніх сортів. У літньої 
малини видаліть пагони, 
гілки (вони коричневого 
кольору), а молоді укоро-
тіть. Ремонтантну мали-
ну зріжте до основи або, 
якщо хочете отримати ча-
стину ягід у першій поло-
вині літа, залиште на кущі 
3-5 сильних гілок і укрий-
те їх на зиму так само, як 
звичайну малину.

Зніміть ловчі 
пояси з дерев
Якщо на літо ви роз-

ставляли в саду феромон-

ні й ароматичні пастки, кріпили до 
дерев ловчі пояси або ліхтарики, 
пора їх зняти. Очистіть їх від шкід-
ників і спаліть або знезаражуйте і 
приберіть у сухе місце до наступ-
ного року. Після очистіть стовбу-
ри щіткою від моху, лишайника, 
наростів, які могли утворитися під 
ловчим поясом за літо.

Десять 
найважливіших 
справ на городі 
у вересні

Приберіть пізню 
картоплю і почніть 
прибирання 
коренеплодів
Не пізніше вересня потрібно 

викопати картоплю і покласти її на 
зберігання. Справа навіть не в тому, 
що після всихання бадилля вона 
вже не росте, а в тому, що ґрунтові 
комахи, як і раніше, хочуть їсти. Та 
й осінні дощі можуть перетворити 
копку картоплі в справжній жах. Та-
кож у вересні потрібно прибирати 
буряк, моркву, редьку, ріпу та інші 
коренеплоди.

Полийте землю 
біопрепаратами
Якщо під час літнього сезону ви 

виявили, що на грядах розвивають-
ся грибки або шкідливі бактерії, 
після збору врожаю бажано обро-
бити ґрунт, щоб позбутися від цієї 
проблеми на наступний сезон.

Заготовте ґрунт 
для розсади
Розгрібати сніг і довбати 

мерзлий ґрунт взимку — задово-
лення на любителя. Тому ґрунт для 
розсади варто заготовити заздале-

гідь, набравши його з грядок, звіль-
нивши від бур’янів. Восени мішки 
з ґрунтом поміщають в сухе місце і 
залишають до весняної пори, туди 
ж можна віднести пісок, торф, 
попіл та інші компоненти, які ви 
плануєте використовувати в люто-
му-березні.

Висмикніть кущі
 помідорів і огірків
Якщо ви живете не на півдні 

країни, то вересень — останній 
місяць для ґрунтових помідорів 
і огірків. Якщо ваші посадки ще 
не загинули від переохолоджен-
ня і хвороб, не провокуйте їх, а 
зберіть плоди і видаліть бадилля 
з ділянки. Хворі екземпляри спа-
літь, здорові відправте в компост 
або в основу теплих грядок, але, 
в будь-якому разі не залишайте 
на зиму на місці. Зібрані помідо-
ри можуть ще дозріти, а потім їх 
можна з’їсти або законсервувати.

Посійте сидерати
На початку місяця можна по-

сіяти осінні сидерати. До холодів 
вони не тільки не втратять схо-
жість, але і непогано підростуть, 
захистивши ґрунт від бур’янів, 
прорихливши його і ставши аль-
тернативою комплексним добри-
вам. Краще всього покажуть себе 
гірчиця, суріпиця, олійна редька, 
горох, віка, конюшина, фацелія та 
інші морозостійкі рослини. З на-
станням холодів ви можете закри-
ти їх в ґрунт, а можете і залишити 
до весни.

Закладіть високі грядки
Якщо ви не знаєте, куди дівати 

траву з газону, бадилля овочів, гіл-
ки дерев після обрізки та інші рос-
линні залишки, до того ж хочете 
навесні взятися за посадку якомога 
раніше, закладіть високі грядки. Їх 
готують саме у вересні, поки тепла 
погода дозволяє запустити необ-
хідні процеси.

Продовжуйте догляд
 за пізніми сортами 
капусти
Пізня капуста у вересні ще за-

лишається на грядах, однак забу-
вати про неї не потрібно. По-пер-
ше, регулярно збирайте з листя 
слимаків і гусениць, припудрюйте 
качани і міжряддя попелом і тю-
тюновим пилом. По-друге, в суху 
погоду не пропускайте рясні поли-
ви кожні 5-6 днів. І нарешті, якщо 
від надміру дощів капуста почала 
тріскатися, підкопайте її так, щоб 
бічні (тонкі) корінці порвалися.

Внесіть осінні добрива 
і перекопайте ґрунт
На звільнені від бур’янів гряд-

ки восени вносять добрива з низь-
ким вмістом азоту. Підійде попіл 
із розрахунку один склянка на кв. 
м або суперфосфат (40-50 г на кв. 
м). Ґрунт з розсипаним добривом 
перекопують, намагаючись не 
розбивати грудки. Так земля кра-
ще промерзне взимку і швидше 
прогріється з початком весни.
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Вирощування майорану
Якщо ви маєте власну земельну ділянку і любите порпатися на городі, то вирощування майорану може стати 
для вас прекрасною бізнес-ідеєю. Майоран – популярна сьогодні пряність. Але господарств, що займаються куль-
тивуванням цієї рослини, на території нашої країни небагато. А між тим, ця рослина володіє ще й цілющими 
властивостями, тому її нерідко застосовують не тільки в кулінарії, але і в медицині.
 Насіння майорану коштує дешево. Замовити посівний матеріал можна через інтернет. Вирощується рослина 
як в тепличних умовах, так і у відкритому ґрунті. Можна комбінувати техніки, висадивши спочатку насіння в 
теплицю, а потім перемістивши зміцнілі паростки у відкритий ґрунт.
Посадку доцільно здійснювати ранньою весною. Майоран розташовують на відстані півметра один від 
одного. Глибина закладення насіння – не більше 1,5 см. Грядки необхідно рясно поливати до появи перших схо-
джень. Потім надходження вологи регулюється залежно від погодних умов. Не забувайте полоти і рихлити 
землю. Збирати майоран можна коли він зацвіте. Стебла ріжуть на висоті п’ять см від ґрунту. Покупців краще 
шукати до початку сезону збору врожаю. 

Чи думаєте, з чого почати 
бізнес на селі, про власну справу 
і тому подібне? Наприклад, 
гливи – це цінний промисловий 
вид грибів, який відрізняється 
невибагливістю під час 
дозрівання, володіє хорошими 
смаковими якостями і не вимагає 
спеціалізованих знань і навичок 
для розведення. Цей гриб може 
бути основою як для великого 
промислового підприємства, 
так і для вирощування в підвалі 
власного будинку. У даній статті 
ми розглянемо, як можна 
заробити на вирощуванні гливи в 
домашніх умовах.

Особливості ведення бізнесу 
Як і в будь-якому іншому виді біз-
несу, вирощування глив має ряд 
переваг і недоліків. Щоб визначити-
ся, чи варто вкладати сили і кошти 
і виробити стратегію, розглянемо 
їх окремо.

Переваги
Висока швидкість росту. Гриби від-
носно швидко приносять перший 
урожай, а значить і прибуток. 
Хороша опірність агресивним 
мікроорганізмам. Гриби слабо 
схильні до хвороб і шкідників, тому 
забезпечують хороше збереження 
врожаю, що важливо в бізнес-пла-
нуванні. 
Дешевизна субстрату. Найпоши-
ренішим матеріалом для розве-
дення гливи є відходи сільського 
господарства, які мають невисоку 
вартість: шкарлупинки насіння, 
кукурудзяні качани, солома, тирса 
та інше. 
Проста технологія вирощуван-
ня. Гливи не вимагають постійного 
контролю і великих трудовитрат 
в період зростання. Також немає 
необхідності в застосуванні склад-
ного технологічного обладнання. 
Повторне використання субстра-
ту. Після повного вироблення ре-
сурсу субстрату його можна засто-
сувати як корм або як добриво.

Недоліки
Крихкість плодового тіла і погана 
транспортабельність. Гриб має 
м’який і ніжний капелюшок, тому 
може втратити товарний вигляд 
під час транспортування спожива-
чеві. Це потрібно враховувати при 
плануванні географії поширення. 
Слабо виражений грибний за-
пах. Гливи не володіють яскравим 
грибним ароматом і мають через 
це порівняно низьку гастрономічну 
привабливість для споживача.  
Алергенні особливості. У невеликої 
кількості людей, гливи можуть 
викликати алергічну реакцію, що 
необхідно враховувати при підборі 
обслуговуючого персоналу.
Як видно, гливи володіють вели-
кою кількістю переваг, а деякі їх 
недоліки можна усунути, правильно 
налагодивши технологічний процес 
даної ідеї малого бізнесу на селі. 
У природі виростає багато видів 
їстівних та умовно їстівних грибів 

Гливи
даного роду. Потрібно вибрати 
один або кілька для розведення.
Глива звичайна або устрич-
на. Найпоширеніший вид. Відмінно 
піддається культивуванню, невиба-
гливий при вирощуванні і володіє 
хорошими гастрономічними яко-
стями. 
Глива рожковидна. Їстівна, але не 
відрізняється хорошими смакови-
ми якостями. 
Глива осіння. У їжу можна вживати 
тільки після термічної обробки не 
менше ніж 15 хвилин. 
Глива королівська. Вважається 
цінним їстівним грибом. Володіє 
винятковими смаковими якостями 
і може бути об’єктом промислово-
го виробництва. 
Глива дубова. Вважається їстівною, 
але слабо поширена. Це може бути 
одним з конкурентних переваг.
Мабуть, найкращим вибором 
для вирощування буде глива зви-
чайна. Вона вкрай невибаглива у 
вирощуванні і володіє непоганим 
смаком. Варто розглянути варіант 
з виробництва королівської гливи. 
Її вирощування пов’язане з пев-
ними труднощами, але відмінний 
смак і низька пропозиція на ринку 
можуть зробити вигідним бізнес з її 
вирощування.

Технологія вирощування
Насамперед потрібно підготувати 
приміщення.

Вимоги до приміщення
Чистота. Не повинно бути цвілі і 
грибка. Наявність агресивної цвілі 
може знищити весь урожай. Щоб 
знезаразити приміщення, його 
необхідно добре прогріти і покри-
ти підлогу і стіни антигрибковою 
сумішшю. 
Температура повітря в межах 
10-20оС. Це можна зробити за до-
помогою обігрівача і датчика тем-
ператури, який буде автоматично 
включати і вимикати пристрій. 
Вологість повітря не менше 
85%. Гливи, як і всі гриби, люблять 
вологу атмосферу, так що необхід-
но один раз в день розпорошувати 
невелику порцію води в приміщен-
ні, де вони ростуть. Або налагодити 
автоматичне зволоження повітря, 
але це може бути недешево. 
Хороша вентиляція. Під час росту 
грибів виділяється вуглекислий газ, 
який в подальшому буде пригнічу-
вати розвиток грибів, тому його 
необхідно видалити з приміщення 
і нагнати нову порцію свіжого пові-
тря. Можна провітрювати один раз 
в день приміщення, однак потрібно 
строго стежити за температурою, 
особливо в зимовий період, щоб 
не загинув урожай. 
Гарне освітлення рівнем не менше 
150 люкс на квадратний метр. Не-
обхідно використовувати тільки 
лампи денного світла, лампочки 
розжарювання не підійдуть.

Підготовка субстрату
Другою справою для вирощування 
грибів потрібно підготувати суб-
страт. Найчастіше роль субстрату 
виконують відходи сільського 
господарства. Основна вимога – це 
високий ступінь пухкості маси і ви-
сока поживна цінність. Основними 
субстратами для глив можуть ста-
ти: макуха насіння соняшнику, тир-
са, солома, відходи зерносховищ 
і інше. Все це неважко купити (або 
навіть взяти безкоштовно з само-
вивозом) в сільгосппідприємствах 
вашого регіону.
Перед висадкою міцелію субстракт 
необхідно знезаразити. У домашніх 
умовах найкращим вибором буде 
заварити його в гарячій воді. Потім 
протягом не менше двох днів по-
трібно провести сушку, після чого 
подрібнити і добре вимішати. 
Також є можливість купити готовий 
субстрат. Найчастіше його назива-
ють грибним блоком або блоком 
глив. Він являє собою вже підготов-
лений субстрат з міцелієм. Купівля 
трохи знизить загальну рентабель-
ність виробництва, але зменшить 
витрати часу і праці на підготовку.

Технологічний процес 
компонування мішків
Після підготовки субстрату і мі-
целію можна переходити до безпо-
середнього вирощування грибів. 
Підготовлений субстрат змішують з 
міцелієм. Міцелію беруть 2-2,5% від 
маси субстрату і добре їх утрамбо-
вують в поліетиленові мішки. Міш-
ки можна брати будь-якого обсягу, 
керуючись габаритами приміщен-
ня. Для першого разу оптимальним 
рішенням будуть пакети на 5 кг, в 
подальшому їх масу можна збіль-
шити до 20-25 кг. Пакети потрібно 
закупити заздалегідь. 
Після того, як мішки скомпоновані, 
їх необхідно перенести в інкуба-
ційне приміщення з температурою 
близько + 23-25   градусів Цельсію. 
Провітрювати приміщення не 
потрібно, адже вуглекислий газ, 
який буде виділятися в процесі 
дозрівання, зробить сприятливим 
середовище для глив. Необхідно 
суворо стежити за дотриманням 
температурного режиму. Інкубація 
займе приблизно три тижні. Після 
цього мішки з грибами слід пере-
нести в основне приміщення, де 
гливи будуть дозрівати.

Збут продукції
Як і будь-який інший продукт 
харчування глива має цілорічний 
попит. Даний вид грибів викори-
стовується і як самостійна страва, 
і як компонент салатів і м’ясних 
страв. Піки попиту приходять на 
час постів. Основні ринки збуту 
глив – оптові та роздрібні мага-
зини, продуктові ринки, кафе та 
ресторани. 
На початковому етапі, коли обсяги 
продукції досить малі, а врожаї 
дозрівають нерівномірно, логічно 
звернути увагу на дрібні магазини 
і своїх знайомих. При наявності 
автомобіля можна здійснювати 
регулярні об’їзди місцевих мага-
зинів і пропонувати їм продукцію 
за ціною нижче, ніж закупівельна 
на продуктовій базі. В середньому 
в не дуже великий магазин можна 
продати від двох до п’яти кіло-
грамів грибів за один раз. Також 
можна поширювати свою продук-
цію серед знайомих і колег. Свіжі 
гриби, особливо взимку, завжди 
високо цінуються і користуються 
попитом. Для збільшення про-
дажів можна замовити візитки з 
короткою інформацією і номером 
телефону або потурбуватися ін-
шою рекламою.
При збільшенні обсягів виробни-
цтва, коли ви можете взяти на 
себе регулярні зобов’язання за 
обсягом, можна звернути увагу 
на супермаркети і оптові бази. 
Ціни закупівель в них будуть 
невисокі, проте вони практично 
завжди готові купувати великі 
обсяги продукції, аж до сотень 
кілограмів.
Ідеальний варіант – укласти кон-
тракт на регулярне постачання 
своєї продукції. Це дасть вам 
можливість розпланувати збут 
врожаю і оцінити поточні темпи 
виробництва. Варто відзначити, 
що великі магазини можуть зажа-
дати довідку про придатність хар-
чового продукту тому врахуйте 
це для вашої ідеї малого бізнесу 
на селі.
Альтернативою може стати про-
даж грибів на власній роздрібній 
точці продуктового ринку. Для 
цього необхідно взяти в оренду 
місце і мати мінімальний набір об-
ладнання: стіл, ваги, фасувальні па-
кети. Зібраний тижневий урожай 
можна продавати на вихідних, 

коли велика частина населення 
їде за продуктами. При цьому слід 
об’єктивно оцінювати купівельну 
спроможність і ціновий діапазон, 
щоб не залишати непродані над-
лишки, які з великою ймовірністю 
пропадуть до наступного тижня.

Перспективи зростання
Вирощування глив є універсаль-
ним видом господарської діяль-
ності. Можна підібрати обсяги 
виробництва і корелювати їх в 
залежності від ситуації на ринку.
Почати можна з невеликого примі-
щення і обсягів порядку 40-50 
кілограмів на місяць, а в подаль-
шому нарощувати темпи виробни-
цтва. Для великих обсягів краще 
найняти робітників, які візьмуть 
частину обов’язків на себе, орен-
дувати більше приміщення, вийти 
на великих покупців.
Розглянемо приклад. Початко-
ве виробництво знаходиться в 
підвалі приватного гаража. Щомі-
сяця закладається 20 мішків по 10 
кілограмів субстрату, які дають 80 
кілограмів урожаю в місяць. Після 
налагодження і відпрацювання ви-
робництва, виходу на перших по-
купців, доцільно робити закладку 
нових блоків з міцелієм щотижня, 
щоб мати врожай регулярно, а не 
один раз на місяць.
Надалі можна орендувати велике 
приміщення і вирощувати гриби в 
більшому обсязі, маючи запас про-
мислових потужностей, які будуть 
використовуватися в пікові періоди 
споживчої активності: свята, при 
падінні пропозиції конкурентів або 
пости.
Таким чином, завжди можна буде 
підлаштуватися під ринок і адек-
ватно реагувати на його зміни. 
Завжди буде можливість швидко 
наростити темпи виробництва 
і збільшити обсяг продукту. 
Надалі варто задуматися про 
власну точку продажу грибів та 
укладання контракту з оптовими 
базами, в даному випадку можна 
постійно збільшувати виробничі 
площі, а всі надлишки, які ви не 
зможете реалізувати у власному 
магазині, здавати на бази.
Ідеї малого бізнесу на селі з ви-
рощування глив є перспективним 
бізнесом як для підприємців-по-
чатківців, так і для серйозних 
підприємців. Простота вирощу-
вання, дешевизна виробництва 
і великий ринок збуту роблять 
цей продукт вигідним варіантом. 
Існують певні перспективи зро-
стання і розвитку проекту. На 
початковому етапі ризики міні-
мальні, а перший прибуток мож-
на отримати вже через 3-4 тижні, 
в подальшому, при добре нала-
годженому виробництві, логістиці 
і правильному виборі персоналу 
даної бізнес-ідеї в Україні, ваша 
участь в бізнесі може звестися до 
мінімуму, що залишає простір для 
подальших проектів і приносити-
ме регулярний пасивний дохід. 
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