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ЗА ДРУГЕ І ТРЕТЄ квітня між 
селом Могилів Царичан-

ського району та каналом Дні-
про-Донбас, на громадському 
пасовищі поруч автотраси Н 
– 31 Дніпро – Решетилівка ви-
ник чималий наметовий табір 
для двотижневої ізоляції лю-
дей, що повертатимуться з-за 
кордону. За повідомленням 
Дніпропетровської облради, 
там рятувальники Державної 
служби надзвичайних ситуа-
цій облаштували 70 наметів 
для проживання 130 осіб, гос-
подарську частину та намети 
з душовими й роздягальнями 
для особистої гігієни, два на-

Перший в Україні табір для обсервації 
мети призначені для медпер-
соналу.

Про «госпіталь для вірусів» 
одразу почали говорити в краї. 
Для «Фермера Придніпров’я» 
голова Могилівської ОТГ Валерій 
Дружко пояснив: «Це тактичне 
навчання ДСНС для протидії 
коронавірусу, хворих тут не буде, 
а лише люди на двотижневій об-
сервації. Завезені польова кухня, 
дизельні генератори, привезуть 
питну воду. Хочу заспокоїти зем-
ляків – вже встановлені біотуале-
ти, все вивозитеметься звідси, за-
грози водам Дніпра-Донбасу чи 
підземним не буде. На території 
є засоби для дезінфекції та спе-
ціальний автомобіль для терміч-
ної обробки речей та постільної 
білизни».

Місце для закритого табо-
ру військового типу обиралося 
не в Могилеві і навіть не в Ца-
ричанці. Про це розповідає го-
лова Царичанської РДА Люд-
мила Саліженко:

- Наш район перший на 

Е кспансія COVID-19
Україна разом з усім світом продовжує боротьбу з пандемією 
нового смертельного коронавірусу COVID-19
Впродовж останніх кількох тижнів Україна активно веде 
боротьбу з поширенням коронавірусу COVID-19. Щодня в 
різних регіонах країни фіксують нові випадки зараження 
коронавірусною інфекцією.
Станом на 09:00 7 квітня в країні офіційно підтверджено 
1462 випадків зараження коронавірусною інфекцією COVID-19, 
28 осіб одужали і ще для 45 діагноз виявився смертельним.
Протягом доби зафіксовано 143 нові випадки зараження.

шляху з Києва до Дніпра, на 
кордоні області з Полтавщи-
ною у Ляшківці працює кон-
трольно-пропускний пост, де 
медики за допомогою поліції 
цілодобово перевіряють тем-
пературу усім приїжджим. За 

дорученням обласної влади ми 
підібрали три місця площею 
до одного гектара для мобіль-
ного табору – урочище Біле 
поблизу Китайгорода, побли-
зу гори Калитви, порожній 
дитячий табір «Пролісок» на 
Орелі та місце за Могилевом, 
яке й обрала комісія з облас-
ті. Ніхто не знає, як розгор-
татимуться події, треба бути 
готовими до різних сценаріїв, 
ізолювати підозрюваних і са-
моізолюватися усім, хто може.

Медики в ситуації пандемії 
теж радять не панікувати, до-
тримуватися правил каранти-
ну. Добре, що хоч в роботі на 
полях чи городах це можливо 
без загрози скажених штрафів.

Критична ситуація з 
продажами ранньої 
продукції сформувалась 
зараз на Закарпатті та 
в південних регіонах 
України.

Дрібні фермери, які виро-
щують надранні тепличні овочі 
кажуть про значне зменшення 
попиту на продукцію і вже ро-
зуміють, що можуть в принципі 
не розпродати все, що виросло, 
йдеться у повідомленні Українсь-
кої плодоовочевої асоціації.

«Крім логістичних проблем, 
що виникли внаслідок карантин-
них заходів, існує також пробле-
ма закриття або обмеження ро-
боти роздрібних ринків у частині 
регіонів України. Відповідно, 
супермаркети України просто не 
справляються з торгівлею, адже 
на них припадало не більше 
15-20% від продажу всіх свіжих 
овочів та фруктів, і то, переваж-
но вони продавали імпорт, а по 
вітчизняній продукції, яка довго 
не зберігається, частка мереж у 

Про критичну ситуацію 
зі збутом ранніх овочів 

продажах ще нижча», — пояс-
нює директор з розвитку УПОА 
Катерина Звєрєва.

Також, за її словами, погір-
шує ситуацію те, що населення 
України активно купує продук-
ти з великим терміном зберіган-
ня і надає перевагу недорогій 
продукції, бо доходи різко впа-
ли.

«Тому вже зараз редиска та 
рання капуста, які коштують 
значно дорожче і зберігаються 
менше, ніж альтернативи, не в 
пріоритеті покупок у спожи-
вачів. Більше того — підприєм-
ства галузі громадського хар-
чування не працюють, а вони 
були серед найбільших покуп-
ців дорожчих видів овочів та 
фруктів! Ще гіршою буде ситу-
ація з ранньою ягодою суниці 
садової (полуниці), яка почне 
надходити вже наприкінці 
тижня на ринок», — говорить 
експерт.

У свою чергу, економіст ін-
вестиційного департаменту 
Продовольчої і сільськогоспо-

дарської організації ООН (ФАО) 
Андрій Ярмак вважає, що віт-
чизняним  виробникам овочів та 
фруктів, незалежно від розміру, 
зараз потрібно активно кооперу-
ватися.

«І я кажу не обов‘язково про 
створення формальних коопе-
ративів, а про будь-які спільні 
зусилля з маркетингу продукції: 
просування, реклама, органі-
зація доставки напряму аж до 
кінцевого для споживача, оп-
тимізація та уніфікація процесів 
пакування, розробка онлайн- 
магазинів, тощо. Якщо б зараз 
виробники ранньої капусти 
виставили та прорекламували 
оголошення про те, що у них є 
великий об‘єм ранньої капусти,  
їм би значно легше було про-
дати великі обсяги продукції за 
прийнятною ціною, адже ко-
жен окремий дрібний виробник 
не настільки цікавий великим 
трейдерам», — вважає Андрій 
Ярмак.

За матеріалами AgroPortal.

Шановні читачі! Повідомляємо, що на час карантину випуск газети призупинено. Просимо поставитися до цього з розумінням.

В Україні станом на 2 квітня сівба 
ярих сільськогосподарських культур 
уже була виконана на 1,3 млн. га, що 
становить 9% від прогнозованих 
площ. Про це повідомила прес-служба 
Міністерства розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства 
України. Зокрема, до звітної дати 
пшеницею засіяно 101 тис. га, ячменем 
-  714 тис. га, вівсом - 77 тис. га, 
кукурудзою -37 тис. га. Площа сівби 
гороху досягла 299 тис. га. Також в усіх 

категоріях господарств України станом на 2 квітня соняшником 
засіяно 91 тис. га. Крім того, повідомляється, що українські аграрії 
провели сівбу цукрових буряків на площі 24 тис. га.

За даними Укргідрометеоцентру, у зв’язку з тривалою відсутністю 
дощів умови для утворення сходів та розвитку посіяних ранніх 
зернових і зернобобових культур, особливо у південних областях, 
переважно малосприятливі, але поки що не критичні. Щодо озимих 
зернових, то перезимівля пройшла успішно, вміст продуктивної 
вологи у ґрунті на більшості площ цілком достатній для 
нормального розвитку посівів, що є сприятливим фактором для 
майбутнього врожаю», - додали в Мінекономіки.

Під прикриттям карантину у нас кояться антинародні справи. 
З порушеннями регламенту, Конституції України, без референдуму 
пропхали закон про продаж землі, хоча 70 – 80% людей проти. Так би 
протест був під ВР, але вірус підсобив «слугам». І такі ж зрадники 
інтересів селян з інших партій - підгорнули землю олігархам 
по 10 тисяч га. Та в Ізраїлі й Канаді майже всі землі державні, хто 
хоче, бере в оренду, є дохід державі чи громаді.
На виборах я голосував за В. Зеленського. Розкаявся через два місяці, 
коли він не підтримав скаутський рух молоді. Тепер він з людьми 
вже не спілкується, лише через «ящик». Ще багато антидержавних 
кроків було - проти української мови, культури, таємні вась-вась із 
державою-терористом. Страшно уявити, яким буде фініш такої 
«діяльності».

Михайло СОТНИК, пенсіонер,
с. Широке, Верхньодніпровський район.

Вірус допоміг 
вкрасти землю  
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! Строкатість звіра - зовні, 
людська підступність - всередині

Киргизьке
прислів‘я 

2
«Жодної крамоли, 
жодної зради»
Вочевидь, прагнення Зе-ко-

манди швидко завершити 
шестилітню війну України з 
Росією і справді нагадують 
дії згаданого лицаря, котрий 
став не тим, ким прагнув. За 
висновком експертів, Мінськ є 
«ширмою» для Росії, що відво-
лікає увагу світової спільноти 
від фашизму на Донбасі. Коли 
російські диверсійні групи, 
користуючись в темноті ночі 
українським наказом «не стрі-
ляти», підходять до передової 
і обстрілюють трасуючими 
кулями житлові квартали… 
окупованих українських міст! 
Щоб гучно волати потім про 
«каратєлєй», котрими є самі. 
Чи коли ставлять в захопле-
них містах міномети і т. п. для 
кількох залпів і негайної втечі 
з того місця, аби викликати 
удар у відповідь і переверну-
ти ситуацію з ніг на голову в 
очах місцевих жителів. Мож-
на згадати і три провальних з 
точки зору стратегії випадки 
розведення військ, на котрі 
пішла Україна за наполяган-
ням президента В. Зеленсько-
го. Зокрема в Золотому-4 ідуть 
справжні бої, звідти тепер об-
стрілюють наших бійців, а міс-
цеві жителі потрапили в зону 
бойових дій.

Переговорні події 11 бе-
резня стали для частини пар-
ламентської монобільшості 
політичним «землетрусом», 
котрий породив патріотичну 
заяву майже 60 «слуг народу». 
Суть її зводиться до очевид-
ної аксіоми: «Всі переговори 
щодо припинення збройної 
агресії мають проводитися 
винятково з РФ». Але з бун-
тівними депутатами Андрій 
Єрмак, за їхньою інформаці-
єю, провів «виховну роботу», 
після чого 7 депутатів прибра-
ли заяви у соцмережах. Ось 
як висвітлив А. Єрмак таємні 
переговори в Мінську: «Мені 
здається, заступник керівни-
ка Адміністрації президента 
РФ Дмитро Козак більше на-
лаштований на діалог. Щодо 
тих питань, стосовно яких я з 
ним комунікував, можу ска-
зати, що в нас було конструк-
тивне спілкування, без якого, 
мабуть, не відбулося б того, 
що відбулося. Там жодної 
крамоли, жодної «зради». Це 
демонополізація присутно-
сті в Мінську запрошених з 
ОРДЛО. Там мають з’явитися 
українці, які проживали на 
цих територіях до 2014 року. 
Вони мають право, щоб їхній 
голос було почуто».

Приблизно в тому ж руслі 
тему прискорення «миру» ко-
ментує і віце-прем’єр з питань 
реінтеграції окупованих тери-
торій Олексій Резніков: «Ми 
збираємося закінчити війну, 
відновити суверенітет Украї-
ни, провести вибори місцевої 
влади за українським законом 
і відновити українську владу, 
повісити українські прапори 
на всіх адміністративних бу-
дівлях. І вийти на кордон із 
Російською Федерацією, при-
родно. До проведення вибо-
рів. Хто сказав, що українці, 
які живуть на підконтрольній 
території України, вихідці з 
Донбасу, не мають права бра-
ти участь у мінському проце-

Гучний резонанс від несподіваних домовленостей очільника Офісу президента України 
Андрія Єрмака та помічника президента Російської Федерації Дмитра Козака 11 березня 
у Мінську викликав обурення жителів України. Намір у рамках Тристоронньої контактної 

групи створити із жителів окупованих територій Донецької та Луганської областей так звану 
Консультаційну раду, котрабуде стороною переговорного процесу для припинення війни між 
Україною та Росією, є очевидним прагненням Кремля показати військові дії на Сході України 

«внутрішнім громадянським конфліктом». Далі читацький відгук на тему білоруських 
перемовин від фермера Віктора Ачимова з села Топчине Магдалинівського району:

- У Мінську на геополітичній «шахівниці» іде велика гра, там північний сусід пнеться власні 
потужні інтереси перетворити в щось земне на нашій території. Протистояти цьому тиску 

непросто, потрібні відповідна кваліфікація і воля. Нещодавно побачив фільм про ХІІІ 
століття, де молодий хлопець, вже ставши дорослим, не знав, чого хоче в житті. Спочатку він 
прагнув бути лицарем у поході хрестоносців, потім йому забандюрилося стати священиком. 

За аналогією з тим фільмом діє наша влада. Сучасні переговірники у Мінську замість 
відстоювання прав української держави та повернення окупованих територій ведуться 
на московський сценарій зі зміни фокусу погляду на головну проблему - окупацію. Що 

вони запропонували Путіну в Мінську 11 березня? Чому ці пропозиції не були попередньо 
публічно обговорені, а лише тепер, у свинячий голос?  

Про що та з ким 
домовляємося?

сі? Дуже навіть мають. Вони 
повинні сидіти за цим столом 
і брати участь, обговорюва-
ти своє майбутнє життя на 
своїх землях. У них є права 
на майно, права жертв, права 
на справедливість, права на 
інформацію. Ось у чому ідея 
створення цієї Консультацій-
ної ради».

Росія проштовхує 
«договорняки»
У цієї начебто непоганої 

ідеї є основна вада, про яку не 
згадують ні глава ОП, ні його 
колега з уряду. Про що до-
мовлятися жителям окупова-
них територій з українською 
стороною – про звільнення 
від окупанта? Так російський 
агресор таким чином ви-
ходить з гри. Кількарічний 
представник України у Три-
сторонній контактній групі 
Роман Безсмертний в ефірі 
ТК «Прямий» заявив: «Можу 
сказати з власного досвіду 
ведення переговорів з росій-
ською стороною, перше, чого 
вони домагаються – утаємни-
читись, а потім перейти на 
«договорняки». Після перших 
же «договорняків» починаєть-
ся шантаж. Після того, як 25 
березня Україна фактично не 
виконала те, під чим підпи-
салася у Мінську, почнеться 
шантаж. І почнуть викидати 
інформацію. Очікую, що ви-
кинуть продовження фото зу-
стрічей Зеленського в Омані, 
щоб вони стали «ручними». 
Перша гарантія для нас – і це 
треба чітко усвідомити всім, 
хто веде переговорний процес 
з росіянами, – публічність. Як 
тільки відійти від публічно-
сті, від того, що «замикають» 
інформацію від суспільства, 

починається програш. Я не 
заздрю сьогодні Зеленському. 
В нього насправді вибір між 
налигачем, який йому надіне 
український народ, і налига-
чем, який йому вже накинув 
Кремль. Як він зараз буде ді-
яти,  чи знайдуть переговор-
ники вихід із цієї ситуації, 
маючи бідність в пропозиціях, 
дуже складно сказати».

Певно ж, ігнорувати пора-
ди Р. Безсмертного, визнано-
го «гросмейстера» стосунків з 
підлим північним «братом» у 
Мінську, не варто. Тим паче, 
що спроба визнання сьогодні 
Києвом донбаських сепара-
тистів стороною переговорів є 
фактом і для світу. «Президент 
України під тиском Росії по-
годжується вести переговори 
на рівних зі збройними угру-
пованнями на сході країни», – 
пише у «Фігаро» французький 
журналіст Стефан Сіоан, який 
працює в Києві.

Вочевидь, В. Зеленський 
через добрі наміри до агресо-
ра, котрими, як відомо, встеле-
на дорога до пекла, і піддаєть-
ся тиску ерефії. Про це у статті 
«Завдання Козака – заманю-
вати Україну в нові пастки» 
свідчить політичний експерт 
Віталій Портников: «Зараз Зе-
ленський робить рівно те, чого 
на першому етапі хотіли від 
Порошенка. Постійно спілку-
ється з Путіним безпосеред-
ньо, говорить про радикалів з 
обох сторін, робить кроки, які 
в Москві розцінюють як підго-
товку прямого діалогу Києва 
з «народними республіками». 
Саме тому в діалозі присутній 
Козак, завдання якого – зама-
нювати команду українського 
президента у нові пастки, до-
могтися дестабілізації Україн-

ської держави, її краху, пере-
ведення під управління Мо-
сквою. І в цьому Козак – зга-
даймо його діяльність у Мол-
дові – дійсно професіонал. Так 
що сама його присутність у 
переговорному процесі – чіт-
кий індикатор того, що укра-
їнське керівництво рухається в 
напрямку, окресленому Воло-
димиром Путіним».

За три місяці 2020-го 
у Донбасі загинули
 39 воїнів
А втрати в тилу за цей пе-

ріод – 12 учасників бойових дій, 
за даними Вікіпедії, що набагато 
більше минулорічного періоду. 
На жаль, навіть ця сумна статис-
тика не отверезує перемовників 
від «пошуку шляхів співпраці» 
з агресором. Прикметно, що 
перед мінською зустріччю у 
Вінниці 9 березня військові та 
місцеві жителі прощалися із ко-
мандиром механізованого взво-
ду батальйону 93-ї окремої ме-
ханізованої бригади «Холодний 
Яр», лейтенантом Збройних сил 
України Дмитром Фірсовим. 
Він, за свідченням побратимів, 
був душею бойового колективу, 
але трагічно загинув внаслідок 
підриву БМП. А 10 березня по-
лягли в боях поблизу Золотого 
та Пісків Богдан Петренко, Ві-
ктор Солтис, Андрій Ведешин, 
Ілля Пережогін… Та і це не зу-
пинило А. Єрмака чимдуж шу-
кати компромісів з РФ наступ-
ного дня! Агресор, коли бачить 
подібну м’якотілість жертви, 
звіріє іще дужче, це доведено 
психологами.

Другою несподіванкою 
«мирних ініціатив» є те, що 
Єрмак саме 11 березня при-
дбав собі «Мерседес-Бенц» за 
2, 9 мільйона гривень. На бри-
фінгу 31 березня він заявив, 
що це «просто збіг в часі, пе-
ред карантином, покупку но-
вого авто я планував давно». 
Згодом депутат від фракції 
«Слуга народу» Гео Лерос, 
якого В. Зеленський звільнив 
з посади свого радника через 
протидію «мирним» планам, 
оприлюднив відеозаписи, на 
яких чоловік, схожий на брата 
глави ОП Дениса Єрмака, веде 

переговори про працевлашту-
вання осіб на посади в органах 
влади. Відтак 31 березня керів-
ник САП Назар Холодниць-
кий зареєстрував кримінальне 
провадження за цим фактом, 
до справи долучилася і СБУ. 
Належного розслідування че-
кають усі громадяни, бо число 
«зашкварів» від глави ОП за 
неповні два місяці праці є ре-
кордним в історії України.

Ярина Чорногуз із 
друзями вимагають 
звільнення 
А. Єрмака
У День українського до-

бровольця 14 березня добро-
волець медичного баталь-
йону «Госпітальєри» Ярина 
Чорногуз заявила в Києві, що 
разом із друзями не припи-
нить розпочатий напередодні 
протест під будівлею ОП, до-
поки не звільнять А. Єрмака 
за державну зраду. Вони ви-
магають публічних вибачень 
від Єрмака та Зеленського за 
приниження, яке через їхні дії 
у Мінську переживають сім’ї 
загиблих героїв — захисників 
України. У відомому зверненні 
до В. Зеленського Я. Чорногуз 
акцентувала:

«Замість того, щоб пере-
кинути шахову дошку, яку по-
ставив перед вами політичний 
терорист Путін, ви граєтеся у 
його гру, а ваші фігури ходять 
за його планом. Він каже вам: 
відведення і мир, а чується: 
капітуляція і подальший на-
ступ російських окупаційних 
військ на землі України. Пане 
Володимире, я пішла добро-
вільно на війну у 2019-му. Тоді, 
коли «від неї втомилися», коли 
дехто почав вважати, що вона 
несправжня, що вона закінчи-
лася. Кілька тижнів тому там 
загинув хлопець, якого я лю-
била. Воїн вашої армії. Один 
із найкращих. З найвідважні-
ших. Він не був із тих, хто пла-
кався, коли настане мир. Він 
відвойовував нашу українську 
землю, і зрештою – поліг за 
неї. Я ніколи не забуду, чому і 
за що він загинув».

 -Щемний крик душі мо-
лодої дівчини, що втратила 
коханого, доповнив дідусь 
Ярини, відомий письменник 
Олег Чорногуз: «Друзі, одно-
думці, українці! Звернення 
моєї онучки Ярини Чорногуз 
має облетіти всю планету. 
Ми маємо отверезити пре-
зидента В. Зеленського. Він 
має усвідомити, що Україна 
– це не «95 квартал», де жар-
тують. Він має усвідомити, що 
в Україні йде війна довжиною 
понад 360 років з Московією і 
ніколи не припиниться, поки 
всепланетарного убивцю Пу-
тіна і загарбницьку Московію 
не зупинить світ!»

А світу про це мусить го-
ворити Україна! Та колишній 
радник В. Путіна Андрій Іла-
ріонов в березневому інтерв’ю 
«Гордону» заявив, що В. Зе-
ленський «не спроможний 
діяти, як глава держави, тому 
програє Москві. Найкраще 
йому піти у відставку». Воче-
видь, домовлятися у Мінську 
можна лише про дату деоку-
пації та суму збитків, завданих 
агресією Україні. А розведен-
ня військ, створення «рад» у 
ТКГ – то розвод, як кажуть 
військові. Наступний раунд 
перемовин у Мінську має від-
бутися сьогодні, 8 квітня.

Підготував 
Григорій ДАВИДЕНКО. 
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Порозуміння потрібне місцевій владі неабияк.

НОВІ САНЖАРИ 
У ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКУ

Менше години знадоби-
лося, щоб розпорядженням 
голови облради Святосла-
ва Олійника за одноразове 
грубе порушення трудових 
обов’язків на Дніпропетров-
щині звільнили від роботи 
директора Верхньодніпров-
ського дитячого будинку-ін-
тернату №1 Олександра 
Змієнка. Що такого трапи-
лося, коли з оргвисновком 
знайшли за потрібне не за-
тримуватися практично ані 
на хвилину? Зрозуміло, у нас 
теж вдаються до рішучих дій, 
щоб якомога пильніше запо-
бігати поширенню коронаві-
русу. А в такому специфічно-
му комунальному закладі, як 
дитячий будинок-інтернат, й 
поготів необхідно створюва-
ти умови, які унеможливлю-
ватимуть у них спалахи го-
стрих респіраторних захво-
рювань. Це з одного боку. А 
з другого - Верхньодніпров-
ський інтернат №1 прийнят-
ний для того, щрб у разі по-
треби організувати у ньому 
й обсервацію для земляків, 
котрі повертаються з поїз-
док та відряджень в країни, 
що належать до найбільш 
ризикованих на цей рахунок. 
Інтернат доволі обладнаний 
медичною технікою і укомп-
лектований досвідченими 
медичними кадрами, розта-
шований більш ніж за кіло-
метр від населених пунктів у 
лісовій зоні неподалік берега 
Дніпра. А сповна чи частково 
тимчасово відселити з ньо-
го контингент вихованців є 
куди, бо неподалік працює 
ще один аналогічний дитя-
чий інтернат №2.

І треба було тому статися, 
що терміново знадобилася 
обсервація відразу для біль-
ше ніж 45 осіб – артистів та 
технічних працівників сцени 
і водіїв Дніпропетровського 
академічного театру опери 
і балету. Своїми автобуса-
ми трупа театру вирушила 
на гастролі до швейцарської 
Женеви. Проїхала Польщу і 
Німеччину, на ночівлю зупи-
нилася у Франції. Та вранці 
далі продовжувати подорож 
дніпрянам заборонили – че-
рез ситуацію з небезпечною 
хворобою кордони закрито. 
Отож довелося завертати, 
образно кажучи, голоблі на-
зад - додому.

А поки вони це робили, 
обласна рада терміново ви-
слала авторитетну комісію 
здійснити моніторинг - точ-
ніше проінспектувати Верх-
ньодніпровський дитбуди-
нок-інтернат №1 на предмет 
як його готовності забезпе-
чити захист дітей та підлітків 
від недуги, так і готовності в 
разі чого прийняти на каран-
тин тих, хто міг заразитися 
нею за межами України. І 
тут сталося щось незбагнен-
не та свавільне: директор ін-
тернату Олександр Змієнко 
не пустив членів комісії ні 
на територію, ні, тим паче, 
в приміщення свого закладу. 
Зась – і квит. Ледве не живою 
стіною вишикував навпере-
йми підлеглий йому колек-
тив і вибудував неприступні 
редути. Коротше, влаштував 
нові Нові Санжари. Правда, 
слідом надійшли пояснення 
знавців становища та поряд-

що і з королів                    
знімає корони

Пригоди COVID-19 у нашій області

ків в інтернаті – переважно 
з числа місцевих, тамтешніх 
жителів, - що пана Змієнка 
злякала не стільки перспек-
тива прийняти потенційно 
заражених страшним віру-
сом, скільки «раптова» реві-
зія інтернату. Бо у ньому да-
леко й далеко не все, мовляв, 
гаразд  і натомість забагато 
грішного.

Але не менш гірше, що 
на цьому «пригоди» доволі 
страшної загрози на Дніпро-
петровщині не кінчилися і не 
кінчаються. Троє з артистів 
театру після невдалої подо-
рожі не уникнули нежиті 
і незначного підвищення 
температури. До перевірки 
тестами їх помістили-ізолю-

вали в інфекційне відділення 
міської у Дніпрі лікарні №21, 
яке викликало, як повідо-
мив артист опери Ярослав 
Лищук, жахливі враження. 
Матраци і білизна забруд-
нені плямами невідомого 
походження, з постачанням 
будь-якої води теж пробле-
ми, світла в палаті немає, а у 
вбиральні замість унітаза, да-
руйте… каструля – отакий на 
додачу «біотуалет». Корот-
ше, артистів довелося термі-
ново перевозити на обсерва-
цію до іншого приміщення 
і тримати там під цілодобо-
вою охороною поліції.

А ЧИ БЕРЕЖЕ 
БЕРЕЖЕНИХ ВЛАДА?
Тут мусимо почати з того, 

що незважаючи на одіозність 
відомого на всю область Ген-
надія Корбана, свого часу до-
волі скандального заступни-
ка голови обласної держад-
міністрації, коли її  очолював 
Ігор Коломойський, його 
роль і повноваження сьогод-
ні у місті Дніпрі не зовсім 
зрозумілі і ясні. Скажімо, по-
ява Корбана в оточенні Пре-
зидента Володимира Зелен-
ського під час його поки що 
єдиного візиту на Дніпропе-
тровщину викликала подив і 
навіть заперечення. Не пере-
буваючи ані на якій посаді у 
місцевій владі, Корбан рап-
том з’явився у свиті, котра 
зустрічала і супроводжувала 
Президента. За які заслуги 
та на яких підставах – цього 
та іншого до пуття нікому не 
було дійсно відомо. 0чевид-
но, аби ліквідувати таку при-
кру й неприємну прогалину, 
зовсім недавно Геннадія Оле-
говича обрали головним гро-
мадським діячем при Дні-
провській міській раді. Що 
геть не дивно, якщо знати, 
що міський голова Борис Фі-
латов Корбана вважає за сво-
го близького товариша.  А як 
всюди, у Дніпрі також ство-
рена Рада міських громад-
ських організацій. То з благо-
словення Бориса Альберто-
вича її і очолив тепер Генна-
дій Корбан. І це, вийшло так, 

дало йому право одразу від 
власної персони звернутися 
до Президента Володимира 
Зеленського з вельми резо-
нансним проханням.

Ми про це одначе змов-
чали б, але його звернення 
наробило неабиякого роз-
голосу на всю область. Біль-
ше того, не на жарт пере-
лякало людей тим, наче не 
інакше, як насправді їх нині 
навмисне і тишком-нишком 
намагаються тут заразити 
страшним і смертельним ко-
ронавірусом. Адже Корбан 
фактично у таких злих і під-
ступних намірах звинуватив 
теперішнього очільника об-
ласної на Дніпропетровщи-
ні держадміністрації Олек-

сандра Бондаренка. У своєму 
несподіваному посланні Во-
лодимиру Зеленському Ген-
надій Корбан написав, що чи 
«не могли б Ви відіслати у са-
моізоляцію нашого губерна-
тора Бондаренка разом з його 
заступниками та облвідділом 
охорони здоров’я?» На це є, 
мовляв, край серйозні під-
стави, оскільки «вони заважа-
ють працювати міській владі, 
приймаючи абсурдні рішен-
ня та плутаючись під ногами, 
коли необхідно діяти й коор-
динуватися, співпрацювати і 
допомагати одні одним».

А що ж натомість відбу-
вається не так, як слід, якщо 
пан Корбан знайшов за по-
трібне апелювати до Воло-
димира Зеленського ледве 
не з вимогою хутко й швидко 
позбавити область від ніби 
горе-губернатора? Так же й 
написав, що «дуже прошу 
Вас, шановний Президент, 

поки не пізно відправте при-
значеного Вами комівояжера 
(а Бондаренко прибув на по-
саду голови ОДА з міста Хар-
кова – Авт.) на обсервацію і 
карантин, інакше від наро-
бить тут біди». Аби чітко та 
ясно збагнути, які ж претен-
зії до Олександра Вікторови-
ча виникли у Геннадія Оле-
говича, процитуємо Звер-
нення останнього дослівно: 
«Пам’ятаєте нічний потяг, 
яким з європейських країн 
привезли на київський за-
лізничний вокзал громадян 
України? Так от, доповідаю 
Вам: 55 осіб, пасажирів того 
потягу, це жителі Дніпра, 
Кривого Рогу та Нікополя, 
а також сільських районів 

області. Їх привезли з Києва 
у Дніпро чотирма мікроав-
тобусами. Це сталося о 5 го-
дині 30 хвилин ночі. Про що 
керівництво міського відділу 
охорони здоров’я не було по-
переджене. Воно випадково 
дізналося, що в 21-шу тутеш-
ню спеціалізовану інфекцій-
ну лікарню невідомо звідки 
доставлено групу людей, яка 
повернулася з країн, де нині 
в розпалі епідемія корона-
вірусу. Не перевірити цьо-
го факту ну ніяк не можна 
було. Але коли інформацію 
підтвердили, з’ясувалося, 
що прибулі в лікарні то… не 
затрималися. Губернатор об-
ласті прийняв рішення відпу-
стити усіх по домівках. Тому 
доповідаю, що місто встигло 
перехопити та виловити усіх 
55 чоловік, в тому числі і чо-
тирьох водіїв мікроавтобусів, 
і розмістити їх на обсервацію 
в 14-денний карантин».

Ось так і ніби не інак-
ше. Ви знаєте, можна було 
б пригадати, що Геннадій 
Корбан у юності мріяв стати 
письменником, навіть тро-
хи, кажуть, вчився у Літера-
турному інституті в Москві 
і практикувався ніби у жан-
рі сатири та гумору, отож у 
даному випадку талант таки 
наздогнав його і дався взна-
ки. В тому розумінні, що не-
давній комік Зеленський міг 
би гідно поцінувати «твор-
чість» Геннадія Олеговича. 
Але це якби не одне але. Сьо-
годні карантин, оголошений 
з приводу всепланетарної по 
суті пандемії, і у нас досяг 
свого апогею, отож народ го-
стро і серйозно реагує на все, 
що пов’язане з необхідністю 
берегтися страшної епідемії 
та усіма силами і можливос-
тями протистояти її поши-
ренню. Тому звернення пана 
Корбана до пана Президента 
не могло нікого залишити 
спокійним і байдужим. То 
що виходить, пішов розголос 
областю – потенційно віру-
сом заражених, яких Україна 
десятками і сотнями повер-
тає з небезпечних сьогодні 
країн та зон, одразу роз-
пускають по містах і селах, 
де вони мешкали до подоро-
жей по світах? Це не просто 
фатальна чи халатна недале-
коглядність, а щось навіть на 
рівні службової й злочинної 
недбалості. Адже зміряти 
при в’їзді температуру у лю-
дей – цього явно замало. Не-
обхідна і ретельна тестова пе-
ревірка, тут і там заговорив 
на Дніпропетровщині народ, 
і та ж обов’язкова двотижне-
ва ізоляція-обсервація. Бо ж 
розпускати людей по домів-
ках – це не що інше, як не 
те що не захищати місцеве 
населення від епідемії коро-
навірусу, а віддавати його на 
поталу загрози.

Коротше, епістолярний 
твір пана Корбана як міні-
мум не додав жителям і об-
ласного центру, і всієї області 
гарантій уберегтися від пан-
демії. Як і віри у те, що влада, 
включаючи і місцеву, справді 
над усе тільки цим і пере-
ймаються. А тривога, боязнь 
і розрахунок лише на себе 
і своє ретельне дотриман-
ня вимог карантину, коли 
держава не тільки нічим не 
здатна зарадити, але ще й 
ніби наражає свій народ на 
зависокий ризик захворіти 
на недугу, не додає сьогодні 
необхідного настрою в про-
тиборстві з викликом, який 
кинула усім нам «чума» ХХ1 
століття. Якби там не було, 
але у багатьох нині на ву-
стах і такі  слова зі звернен-
ня Корбана до Президента 
Володимира Зеленського: 
«Ще один приклад: недавно 
керівництво області на комі-
сії з надзвичайних ситуацій 
прийняло рішення мобілі-
зувати медиків і відіслати їх 
на блокпости вимірювати на 
кордонах області  темпера-
туру усім, хто в неї в’їжджає. 
Та краще воно туди з граду-
сниками командирувало усіх 
своїх працівників. Було би 
більше користі». Позаяк на 
третьому тижні карантину 
дійсно потрібні ретельні й 
глибокі тестові обстеження 
потенційних носіїв страшно-
го вірусу. В цьому народ і тут 
наразі ні на йоту уже не сум-
нівається.

Парадний вхід інфекційної лікарні Дніпра.
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Німецьке прислів‘я
! Жодне дерево не звалиш з першого удару

Микола НЕЧИПОРЕНКО

Те, чим майже двадцять років лякали 
українських селян і чого самі селяни 
боялися, як ладану, сталося – в ніч з 30 
на 31 березня в лихоманці коронавірус-
ної епідемії і корупційних та підступних 
фактично пристрастей на третьому 
протягом однієї доби позачерговому 
засіданні наша Верховна Рада з викли-
ком навпіл проголосувала за ринок земель сільськогосподарського 
призначення. То ж рубікон перейдено, нову сторінку в історії ві-
тчизняного села відкрито. За нормальних і цивілізованих обставин 
нічого страшного насправді б не сталося, оскільки хоче того хтось 
чи ні, а обіг земель необхідний і навіть неминучий. І сьогодні може й 
не треба дивуватися чи обурюватися, що вже й конаючи, так звана 
монобільшість, втративши змогу самостійно правити бал, знайшла 
«раптом» союзників серед тих, хто попередні п’ять років нищив 
свою державу, щоб відверто цинічно і наперекір волі українського 
народу, і в першу чергу селянських мас таки ухвалити закон про 
продаж земель. Бо ж правда та істина полягає у тому, що народ 
наш досі не самого ринку земель боявся, а держави, яка перебуває 
у нищівних і чіпких кігтях злодіїв і корупціонерів, котрі насправді з 
усіх сил воліли схвалити закон про дерибан і повне пограбування та 
розкрадання тисячами та й мільйонами гектарів теж наших чорнозе-
мів. Як не секрет і те, що на наші чорноземи пороззявляли свої роти 
міжнародні корпорації та олігархічні компанії-акули. 
І те, що не тільки на добрих три-чотири місяці вдалося затримати 
закон про земельні торги у тому його кримінально-злочинному ва-
ріанті, у якому доволі несподівано для нас, аграріїв, намагалася ще 
з осені минулого року протягти теперішня нова ніби влада, велика 
заслуга і чималий наразі успіх усіх нас, хто не втрачав надій та не 
збавляв зусиль протистояти реформаторам зразка воднораз і зло-
діїв з оточення ще Петра Порошенка, і горе-депутатів та псевдо-слуг 
народу рівня Микити Потураєва і його побратимів-перевертнів. Київ 
має досі пам’ятати регулярні і багатолюдні акції протестів, які трива-
ли мало не три місяці під стінами Верховної Ради та інших  владних 
апартаментів. Серед мітингуючих не вибували й посланці обласної 
асоціації фермерів та приватних землевласників з Дніпропетров-
щини. І недаремно ми боролися до останнього, не складаючи своєї 
доступної нам зброї. Адже що молода і зелена кліка Володимира 
Зеленського і недолугих та напівграмотних соросят-слуг замор-
ських грантороздавачів, а не свого народу пішли на поступки, зля-
калися одразу накидати петлі-зашморги, це факт. Маю на увазі вве-
дену норму 100 гектарів в одні руки, необхідність досвіду роботи в 
аграрному секторі та ще й як юридичним особам, так і іноземцям 
зачекати з власними претензіями на земельні наділи. Одначе цього 
явно замало, щоб в нас однозначно брав гору земельний ринковий 
закон, котрий гарантуватиме фермерський рух з числа винятково 
вітчизняних аграріїв і як продовження та наслідок – розвиток села і 
селянської кооперації в ньому. Оскільки спочатку необхідно забез-
печити усі ті умови, котрі гарантуватимуть правові засади в Україні і 
правову захищеність сільських товаровиробників, рішуче зведення 
нанівець корупції і економічної злочинності та рейдерства, доступ 
фермерів до дешевих кредитів і підтримку їх пільгами, заохочення-
ми та всілякими доплатами і компенсаціями і так далі. 
А що всього цього домогтися шансів не втрачено, я не сумніваюся. 
Адже що прийнятий закон для втілення і реалізації відтерміновано 
у часі – це усім нам сигнал не припиняти, а продовжувати боротьбу 
за свої інтереси. Процес, як-то кажуть, розпочнеться з липня наступ-
ного 2021 року, причому до 2024-го покупцями земель зможуть бути 
лише фізичні особи-громадяни України. Це ще нічого не значить, 
реальна небезпека, що вітчизняні земельні барони та олігархи і ве-
ликі аграрні компанії через підставних осіб підгрібатимуть під себе 
усі підряд площі, на які уже давно накинули свої і ненаситні очі, і 
контролюючі наразі «повноваження». Так що розслаблятися нам не 
можна. Навпаки, і далі ще сильніше й наполегливіше боротися за 
очищення від злодійства України і антинародної влади, котра вірою і 
неправдою служить кому завгодно, тільки не своїй нації – завдання, 
яке знімати з черги денної зарано. І час для цього у нас повився і є. 
Згадайте Ходжу Насреддіна: поки закону у всій його повноті вступа-
ти, дійсно або султан помре, або віслюк здохне. Внести свої прин-
ципові зміни та правки змога залишається. І нею неодмінно треба 
скористатися.
Та й давайте уже правді прямо у вічі дивитися: непрофесійну й 
недолугу, напівграмотну нинішню владу наша Україна навряд чи 
довго ще матиме змогу витримувати. І через рік, тим паче два нас 
збереже у цьому світі та в когорті цивілізованих держав тільки нова 
і Верховна Рада, і виконавча державна, і правнича в першу чергу. А 
це значить, що вже сьогодні мусимо готувати умови, за яких вдасть-
ся обрати нарешті владу, яка не бігатиме з простягнутою рукою 
старцювати по всьому світу та покірно кланятися будь-кому за мо-
рями й океанами, грабуючи тим часом свою державу і свій народ, а 
вертатиме до тями нашу Україну і відроджуватиме її економіку, аби 
український народ вертав собі благополуччя, достатки і гідність. 

                                                                   Анатолій ГАЙВОРОНСЬКИЙ,
        голова обласної Асоціації фермерів та приватних землевласників.

Що страшніше – 
ринок землі
чи корумпована 
держава?

Ніч із 30 на 31 березня 
2020 року видалася три-
вожною і для народних 
обранців, і для громадян 
України. Адже саме в 
цю ніч під склепінням 
Верховної Ради слухав-
ся в другому читанні 
одіозний законопро-
ект  2178-10 щодо обігу 
сільськогосподарських 
земель. Дивитися на це 
маски-шоу без хвилю-
вання було неможливо. 
Адже на кону стояла 
доля всього українсько-
го народу, якому ця зем-
ля має належати.

ЗРЕШТОЮ, монобільшість, 
підтримана представни-
ками партій «Європейська 

солідарність» і «Голос», спромо-
глася назбирати аж 259 голосів, 
і дуже суперечливий законопро-
ект став законом. Ось його го-
ловні положення:

• Запуск ринку землі в Укра-
їні може відбутися з 1 лип-
ня  2021  року (у попередній ре-
дакції було з 1 жовтня2020 року).

• До 1 січня  2024  року купу-
вати землю зможуть тільки фі-
зичні особи-громадяни України. 
Концентрація землі в одні руки 
в перші два роки після запуску 
земельної реформи обмежена 
площею 100 га.

•З 1 січня 2024 року купувати 
землю дозволять також україн-
ським юридичним особам в кон-
центрації не більше 10 тис. га.

.• Дозвіл іноземцям купувати 
землю на території України буде 
можливий тільки після прийнят-
тя відповідного рішення на за-
гальнонаціональному референ-
думі.

• Землі сільськогосподарсь-
кого призначення державної та 
комунальної власності продава-
тися не будуть.

Закон є, що далі? 
На це питання наш кореспон-

дент шукав відповіді в бесідах 
із людьми, для яких земельна 
реформа й відродження укра-
їнського села вже давно стали 
змістом життя.

Іван Томич, фундатор 
і почесний голова Асоціації 
фермерів та приватних 
землевласників України:
 - Усі тридцять років існуван-

ня українського фермерства 
були роками боротьби. Її мета не-
змінна: перетворити Україну на 
успішну, першу в Європі аграрну 
державу. Змінювалися президен-
ти й уряди, але в Україні так і не 
сформувалися основи стратегії й 
далекоглядної цілеспрямованої 
політики щодо формування фер-
мерського устрою суспільства. 
Фермерів годували обіцянками, 
а гроші віддавали або на ремонт 
дірявого колгоспно-радгоспного 
корабля, врятувати котрий було 
вже неможливо, або ж просто 
дарували своїм кумам, роди-
чам і «любим друзям». Зрештою, 
стало зрозуміло, що відсутність 
виваженої урядової аграрної 
політики веде лише  до зубо-
жіння населення, соціального, 
економічного, духовного, полі-
тичного знедолення і принижен-
ня української нації. Натомість  
необґрунтовані реформи та інші 
спровоковані владою виклики 
змушують фермерів відчайдуш-
но боронити рідну землю разом 
із політичними партнерами, та-
кими як ВО «Батьківщина», ВО 
«Свобода» та іншими національ-
но-демократичними силами, ра-
зом із котрими АФЗУ входить до 
Об’єднаного штабу порятунку 

СЕНСАЦІЙНА новина 
поширилася у Дніпрі з 
неймовірною швидкістю, 

але ще більше з неймовірно 
галасливими та дотепними ко-
ментарями навздогін. Перший 
заступник міського голови Ми-
хайло Лисенко підписав своє 
особисте розпорядження, яким 
комунальному підприємству 
«Міськзеленбуд» наказав не-
гайно «на території м. Дніпра 
видалити чужу для України 
лісову рослинність, а саме – бе-
резу білу». Видалити – в дано-
му випадку це синонім словам 
типу вирубати, випиляти, ви-
нищити, вичистити і так далі. 
Тобто всі до одної берези, котрі 
сміють рости ще у місті. Щоб ні 
духу, ні виду їх тут не залиши-
лося.  Щоб ніщо і не нагадувало 
тут про них уже найближчим 
часом. Позаяк береза біла, ос-
півана, скажімо, поетом Сергі-
єм Єсеніним, під вікном якого 
вона, згадайте, «прикрывалась 
снегом, точно серебром» - сим-
вол і гордість північного нашо-
го сусіда, й аніяких аналогічних 
емоцій та захоплень у нас, укра-
їнців, викликати не може. І не 
повинна, що не менш важливо. 
Бо навпаки ж ще й дратує тим, 
що користується симпатіями 
серед росіян. То хай їх, а не нас, 
і тішить!

- Сьогодні сміло можна 
вважати, - заявив один з дово-
лі відомих тутешніх експертів 
Іван Підберезний, - що берези, 
хочуть вони того чи не хочуть, 
навіть  навіюють спогади про 
недавнє тоталітарне комуніс-
тичне минуле. Якщо не всім, 
якщо й не багатьом, то є одначе 
серед нас такі, кому навіюють 
і кого цим самим лякають. А 
воно нам чи вам треба?

І взагалі, продовжив Підбе-
резний, «це дерево небажане у 
наших краях і з екологічних мір-
кувань, вкрай негарне та шкід-
ливе для довкілля та здоров’я 
усіх українців». Плоди берези, 
виявляється, є ще й кормом як 
для смердючих клопів-мутан-
тів, так і безлічі інших гидких 
жуків-шкідників. А це, як доки-
нув ще один не менш відомий 
тут експерт Семен Жуковський, 
не може радувати, зате викли-
кає величезне занепокоєння та 
навіть потребу дійсно тоталь-
ної вирубки капосних берез. З 
чим у Дніпрі, як на думку його 
пересічного мешканця Мат-
вія Дніпровського, насправді й 
трохи забарилися-запізнилися. 
Оскільки природа підказувала, 
що для вирубуванням берез 
найкраща пора – це ж, звісна 
річ, березень місяць.

Так то воно так, але не зов-
сім і так. У березні заступник 
дніпровського мера Михайло 
Лисенко просто елементарно 
не міг ні закликати, ні наказати 
почати тотальне очищення об-
ласного центру від берез. Своє 
розпорядження він видати міг 
і видав тільки одного протягом 
усього року дня – 1 квітня. В 
день гумору, сміху чи й дурня, 
як раніше казали. А ще в день 
неминучих дотепних розігра-
шів. Серед наших читачів явно 
вистачає того віку, які у під-
літкові роки своїх однолітків 
дурили тим, що «у тебе спина 
біла». Ну, а тут земляків своїх 

НА ПОЛЯХ ЗАКОНУ
рідної землі. Якби тисячі селян 
протягом пів року не проводили 
безстрокові акції проти запрова-
дження непродуманої земельної 
реформи під Верховною Радою, її 
депутати могли б прийняти наба-
гато гірший закон про обіг землі, 
ніж той, який маємо сьогодні.

Ми не вважаємо, що програ-
ли боротьбу, бо суперник слаб-
ший за нас: навіть при  всьому 
нахабстві й цинізмі так званої мо-
нобільшості у прийнятому вночі 
30-31 березня законі виразно 
прослідковується стихійне нача-
ло, відсутність будь-якої систем-
ності, намагання поєднати те, 
що не поєднується.   Потрібно 
рятувати Україну від таких зако-
нів і таких законотворців, і тут 
потрібні консолідовані зусилля 
політичних партій і громадськос-
ті. Для цього ми маємо надійних 
союзників і деякий час, принайм-
ні до 1 липня наступного року. 
Гуртом переможемо!

Геннадій Новіков, голова 
Аграрного союзу України:
Ніяку добру справу не ро-

блять в нічний час, це пора злоді-
їв і зловмисників. Але саме вночі 
під склепінням ВР розіграли на 
замовлення чи то МВФ, чи влас-
них олігархів видовище, котре 
запам’ятається надовго: депу-
тати, спікер і навіть президент 
у масках та рукавичках, усі ро-
блять вигляд, що працюють, а на-
справді лише імітують діяльність 
та дружно відпрацьовують чуже 
замовлення. Вони навіть не звер-
нули уваги на те, що діють всупе-
реч закону, а такі дії призводять 
до ще більших порушень.  Оцін-
ку тому, що там відбувалося, має 
дати народ України, а результат, 
тобто закон 2178-10, повинен 
оцінити Конституційний суд.

А наше бачення таке: якщо 
раніше відкриття земельного 
ринку було просто злочином 
проти нашої держави, то тепер, 
у період економічної кризи, яку 
зараз переживає Україна через 
пандемію, цей злочин буде вдвічі 
тяжчим. А в період економічної 
кризи вартість української землі 
буде набагато нижчою, ніж під 
час економічного зростання. Ба-
гато українців, які й раніше були 
не в найкращому фінансовому 
становищі, а тепер ще й мають 
боротися з наслідками запро-
вадження карантину та заморо-
женням економічної діяльності, 
будуть вимушені віддавати свої 
наділи майже задарма, щоб хоч 
якось прожити. Прийняття та-
кого закону без проведення 
всеукраїнського референдуму 
– пряме порушення Конститу-
ції, нашого Основного Закону. А 
будь-які забаганки МВФ чи інших 
закордонних лихварів – не закон. 
Он маленька Греція, потрапивши 
в скрутне становище, знайшла 
сили підняти голову й заявити 
на весь світ про свою незгоду з 
ними – і їй не тільки списали всі 
борги в сумі 100 млрд. доларів,  

та ще й на дали 60 млрд. на роз-
виток. То чому ж наша влада за 
1-2 млрд стає на коліна і гне спи-
ну перед ними? І це відбувається 
саме тоді, коли понад трильйон 
доларів виділений на боротьбу 
з коронавірусом, без жодних зо-
бов’язань країн. Такого прини-
ження Україна ще не знала!

Сергій Андрюшин, 
директор 
ТОВ «БАРИШІВСЬКІ АГРАРНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ»:
– Те, що зробили народні 

депутати під час прийняття зло-
щасного закону 2178-10, їм самим 
здається легким компромісом 
між бажаннями якось отримати 
гроші від МВФ і водночас припи-
нити протестні акції українських 
аграріїв. Зрештою, ні те, ні інше 
не стало реальністю: закордонні 
лихварі  не отримали жаданого 
доступу до земель державної й 
комунальної власності, а за 4 роки 
багато чого може змінитися і в сві-
ті, і в Україні. Натомість українські 
сільгоспвиробники зберегли ті 
позиції, які свого часу були ними 
узгоджені ще з урядом В. Гройсма-
на. Для людей, які дійсно обро-
бляють землю, створюються ніби 
непогані передумови, щоб зібрати 
собі пристойний земельний банк.  
Інших покупців поки що не бачу. 
Досвід Прибалтики переконує, що 
цим шляхом можна рушати. А те, 
що перший камінь мають кину-
ти пайовики, навіть дуже добре: 
нехай вони відчують, як держава 
про них піклується. Мені, як інвес-
тору, система «49 років» нецікава. 
Значно краще залишитися з моїми 
орендодавцями в тому статус-кво, 
що вже перевірено роками. За іс-
нуючої системи нас не лякає поява 
неочікуваних спадкоємців, дале-
ких родичів тощо. Право власно-
сті непохитне. А кому дійсно дуже 
кортить продати свій пай, нехай 
продає. Щодо свого господарства, 
я спокійний: у мене вже є чітка 
система взаємодії з банками, дер-
жавними установами і т. ін.. Якщо 
працювати, то все буде добре. 

Микола Бондарчук, 
фермер:
– Хоч нова влада і нази-

ває себе слугами народу, але 
своїми діями демонструє прямо 
протилежне. Розпродати землю, 
яка цей народ годує, це злочин 
проти власної країни та її грома-
дян. Це продаж не тільки нашо-
го покоління та наших дітей, а 
й онуків, правнуків, майбутньої 
України разом із її незалежністю. 
Бо без землі не буде хліба, а без 
власного хліба про яку незалеж-
ність можна говорити? Не час 
сьогодні влаштовувати розбори 
польотів, але ми, фермери, ще 
свого останнього слова не ска-
зали.  Ми скажемо його, і воно 
буде почуте; земля нам допомо-
же!

Наш кор.

 «У  НАС  ВСЯ  БЕРЕЗА  БІЛА»
Про жарт, яким поцілили в яблучко

заступник міського голови «ку-
пив», що «у нас вся береза біла» 
-  як же з таким неподобством 
миритися?

Не будемо зараз оцінювати, 
настільки цей першоквітневий 
гумор чи жарт пана Михайла 
Олександровича можна вва-
жати вдалим і доречним. Хай 
кожен судить своїми мірками. 
От досі всі в захопленні від «95 
кварталу» ще часів Володимира 
Зеленського в ньому, а особи-
сто я іншої думки – і що ви зі 
мною зробите? На фоні Остапа 
Вишні, колишнього «Перця», 
Тарапуньки і Штепселя, Ан-
дрія Сови, Степана Олійника 
чи, скажімо, «Аристократа» 

з Вапнярки» Єв-Графа Сідал-
ковського Олега Чорногуза і 
багатьох-багатьох інших «95 
квартал» - низькопробна вуль-
гарність нижче пояса,  посеред-
ність, сірятина і примітив. Це 
як на мене, повторюю. Бо коли 
бачив по телеящику трансляції 
гучних шоу квартальців і повні 
зали їхніх глядачів-шануваль-
ників, як правило, з числа не-
давньої сучасної ніби еліти на-
ції і політичних та державних 
діячів усіх рангів та мастей, то 
дуже соромно і ніяково було за 

останніх в першу чергу. Єдине 
тішило: сміялися та реготали 
вони то над собою, оскільки 
«Квартал» мов навмисне, по-
годьтеся, спеціалізувався на па-
родіях на наших вельмож і наче 
державних мужів.

Але зараз річ насправді 
про інше. Бо якщо тільки про 
березу говорити, то з якої речі 
нам справді шанувати й жалі-
ти улюбленицю нинішнього 
агресора та окупанта Донбасу? 
Особливо враховуючи, що у нас 
є свої берези – і береза плакуча, 
і береза повисла, і береза пухна-
ста. А калина червона чи верба, 
котра також плакуча і по бере-
гах річок залюбки миє свої довгі 

віти у їхніх водах.  Та й річ у тім, 
що наказ-розіграш Михайла 
Лисенка у Дніпрі лише намі-
ром усі до єдиної і останньої 
берези білої тут вирубати не 
обмежився. Наказ має ще один, 
другий пункт. Читаємо і його: 
«На виконання листа Держав-
ного департаменту Сполучених 
Штатів Америки від 31.03.2020 
за секретним № 00000 на місці 
видалених берез висадити де-
рева усіх порід американських 
прерій».

Ось це, якщо хочете зна-

ти, і викликало бурхливий 
шквал коментарів та відгуків. 
Які першим ділом знайшли за 
потрібне похвалити Михайла 
Лисенка. Він давно, мовляв, став 
у дніпровській мерії неперевер-
шеним спеціалістом та знавцем 
винятково іноземних порід де-
коративних дерев. Ними й за-
міняє старі насадження білої 
акації, котрі ще до недавніх пір 
переважали на вулицях, про-
спектах і бульварах та у парках і 
скверах Дніпропетровська-Дні-
пра. Кажуть імпортні саджанці 
недешеві для міського бюджету, 
але про це пан Лисенко обачно 
уникає  поширюватися. Та й не 
міняти старі і трухлі білі акації 

на берези білі, згодні? І які мо-
жуть бути сумніви чи докори, 
якщо заступник мера Дніпра, 
оповістив усіх земляків своїх 
місцевий природолюб і палкий 
патріот Пилип Січеславський, 
діє у дусі усієї і недавньої, але 
уже минулої влади, і у дусі ни-
нішньої й поготів.

- Якщо у нас сьогодні зграями 
по столичних кабінетах випи-
щенці Сороса з Америки тирлу-
ються та катаються на самокатах, 
- вигукнув Січеславський, - а їхні 
вожді-ватажки в подобі нових 
облич ще більш запопадливо 
слухаються шефів з Білого дому, 
біля якого жодної білої бере-
зи немає, і, задравши штани, з 
простягнутими жменями біга-

ють-старцюють попідтинню всі-
ляких іноземних банків та фон-
дів, то чому міська влада у Дніпрі 
має бути гіршою? Незважаючи 
навіть на те, що саджанців яких 
порід наобіцяли американці зі 
своїх північних прерій-степів, де 
лісами і не пахне, нашому па-
ну-заму мера Михайлу Лисенку 
- це тільки йому й відомо. Нена-
роком чи необачно, а першоквіт-
невим спічем Лисенко-заступник 
дніпровського міського голови 
таки кинув розвінчальну тінь на 
весь нинішній спосіб існування 
України-держави.

Коротше, Михайло Олек-
сандрович дійсно таки приціль-
но вистрелив. Бо знайшовся у 

Дніпрі і правдолюб Гарант Істи-
на, котрий висловив свій наступ-
ний монолог: «А що ви хочете, 
коли п’ять років поспіль меди-
цину в Україні гробила санітарка 
з Америки Уляна Супрун, однак 
цього виявилося мало – з цього 
ж 1 квітня і соросята спішать, аж 
спотикаються, другий етап гено-
циду українського народу втілю-
вати. Дуже вже сприятливий мо-
мент для другого етапу медичної 
реформи: закривати геть усі ту-
беркульозні диспансери, оскіль-
ки нам «чужої» коронавірусної 
епідемії та пандемії замало – да-
вай свою туберкульозну! Чи тіль-
ки нею діло з зачищенням Украї-
ни від її населення і не кінчиться? 
Тільки ж зараз страшне таємне 
стало явним: у нас працює аж 16 
таємних американських біоло-
гічних лабораторій, які для СБУ, 
НАБУ, ДБР і Генпрокуратури не-
відомо чим займаються, але які 
насправді в першу чергу і кури-
рувала Уляна Супрун».

Це ще й не все, що виголосив 
у своєму гніві пан Гарант Істина. 
Навів він ще немало свідчень, що 
метою американського управ-
ління Україною є ніщо інше,  як 
не лише суцільне скупляння її 
родючих чорноземів, але й пере-
творення їх у значно плодючіші 
від безлюдних північноамери-
канських українські прерії. Так 
що ініціатива чи й почин, як би 
це сказали раніше, Михайла Ли-
сенка з міста Дніпра уже зараз 
тут висаджувати безлісні породи 
дерев прерій Сполучених Штатів 
не позбавлені сенсу. Чому бути, 
того не минувати. Звісно, най-
гіршого спустошення від народу 
України і обертання її в порож-
ню пустелю не уникнути тільки 
при нинішній владі – невже це не 
ясно?

Великодній календар
Цьогоріч Великдень припадає на 19 квітня. Але це свято -  перехідне. 

Як буде у наступних роках, дивіться  нижче.

Навздогін першому квітню
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В ажливо

ПРАВОВЕ ПОЛЕ

Коли особа володіє навіть невеликим земельним паєм – це 
землевласник. Постколгоспні наділи і на тисячу гектарів у 
приватному володінні – в такому ж статусі. Взаємодопомога і 
взаємовиручка потрібні у цей непростий час. Наша ж підтрим-
ка необхідна й самому селу, побіля якого знаходяться фермер-
ські поля. 
Відповідно до статті 1 Закону України «Про фермерське госпо-
дарство»   від 19 червня 2003 року № 973 фермерське госпо-
дарство є формою підприємницької діяльності громадян, які 
виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську 
продукцію, здійснювати її переробку та реалізацію з метою 
отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм у влас-
ність та/або користування, у тому числі в оренду, для ведення 
фермерського господарства, товарного сільськогосподар-
ського виробництва, особистого селянського господарства, 
відповідно до закону. Фермерське господарство може бути 
створене одним громадянином України або кількома грома-
дянами України, які є родичами або членами сім’ї, відповідно 
до закону.
Відповідно до статті 3 Закону України «Про фермерське госпо-
дарство» членами фермерського господарства можуть бути 
подружжя, їх батьки, діти, які досягли  14-річного віку, інші 
члени сім’ї, родичі, які об’єдналися для спільного ведення фер-
мерського господарства, визнають і дотримуються положень 
установчого докумениа ФГ. Членами фермерського господар-
ства не можуть бути особи, які працюють у ньому за трудовим 
договором (контрактом).
Голова фермерського господарства створює безпечні умо-
ви праці для членів господарства та найманих працівників і 
громадян, які уклали трудовий договір (контракт), забезпечує 
дотримання вимог техніки безпеки, виробничої гігієни та са-
нітарії, пожежної безпеки відповідно до вимог Закону України 
«Про охорону праці» від 14.10.1992   № 2694-XII.
Категорії працюючих у фермерських господарствах поділено 
таким чином: члени фермерських господарств та/або наймані 
працівники.

Щодо дотримання законодавства про працю 
найманих працівників
Фермерське господарство повинно обов’язково дотримувати-
ся норм ст. 3 КЗпП України, згідно з якою: 
- законодавство про працю регулює трудові відносини пра-
цівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно 
від форм власності, виду діяльності і галузевої приналежності, 
а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізични-
ми особами;
- особливості праці членів, у тому числі фермерських госпо-
дарств, визначаються законодавством та їх статутами. Проте 
гарантії щодо зайнятості, охорони праці, праці жінок, молоді, 
інвалідів надаються в порядку, передбаченому законодав-
ством про працю.
Згідно з частиною першою ст. 27 Закону України «Про фер-
мерське господарство»    трудові  відносини у фермерському 
господарстві базуються на основі праці його членів.  Водночас 
у разі виробничої потреби фермерське господарство має пра-
во залучати до роботи в ньому інших громадян за трудовим 
договором (контрактом).
Крім того, абзацом четвертим частини п’ятої ст. 1 Закону Укра-
їни  «Про фермерське господарство» передбачено залучення 
сімейним фермерським господарством інших громадян, яке 
відповідно до ст. 27 Закону України № 973 може здійснюватися 
винятково для виконання сезонних та окремих робіт, що без-
посередньо пов’язані з діяльністю господарства і потребують 
спеціальних знань чи навичок.
 З особами, залученими до роботи у фермерському госпо-
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дарстві, укладається трудовий договір (контракт) у письмовій 
формі.
 У трудовому договорі визначаються:  
- строк договору;
-умови праці та відпочинку (тривалість робочого дня, вихідні 
дні, щорічна оплачувана відпустка, форми оплати праці та її 
розміри, харчування тощо), як зазначено в частині третій ст. 27 
Закону № 973.
Статтею 21 КЗпП України передбачено, що особливою фор-
мою трудового договору є контракт. У контракті угодою сторін 
можуть установлюватися:  
- строк його дії;
- права;
- обов’язки;
- відповідальність сторін (у тому числі матеріальна);
- умови матеріального забезпечення та організації праці;
-умови розірвання договору (в тому числі дострокового).
Якщо фермерське господарство наймає працівника для 
виконання певної роботи за конкретними кваліфікацією, про-
фесією, посадою з підпорядкуванням правилам внутрішнього 
трудового розпорядку тощо, то укладати з ним цивільно-пра-
вовий договір не можна.

Постановою Верховного Суду від 08.05.2018 
№127/21595/16-ц визначено, що основною ознакою, що 
відрізняє підрядні відносини від трудових, є те, що трудо-
вим законодавством регулюється процес організації тру-
дової діяльності. За цивільно-правовим договором  процес 
організації трудової діяльності залишається за його межа-
ми, метою договору є отримання певного матеріального 
результату.
У фермерському господарстві, яке винаймає працю, повинні 
бути розроблені посадові інструкції відповідно до ст.29 КЗпП 
України, правила внутрішнього трудового розпорядку, ін-
струкції та інші акти з охорони праці, що діють у межах госпо-
дарства та встановлено правила виконання робіт у вироб-
ничих, робочих місцях відповідно до нормативно-правових 
актів з охорони праці, порядок та графік проведення навчань 
та перевірки знань з охорони праці працівників, технологічні 
карти процесів та робіт (вантажно-розвантажувальні роботи, 
схеми переробки та обробки зерна, виконання польових 
робіт, тощо.
Умови оплати праці для таких фермерських господарств 
встановлюються на загальних підставах, з дотриманням всіх 
мінімальних гарантій для найманих праціівників.
 Як зазначалося, трудові відносини осіб, залучених до роботи 
за трудовим договором (контрактом), регулюються зако-
нодавством України про працю, а також частиною другою                        
ст. 27 Закону № 973. 
Видача  трудових книжок членам фермерського господар-
ства і громадянам, які працюють  у ньому за трудовим дого-
вором (контрактом), та їх ведення здійснюються відповідно 
до законодавства України про працю (п. 4 ст. 27 вищезазна-
ченого Закону).
Трудові книжки працівників заповнюються у загальному по-
рядку згідно з нормами Інструкції  про порядок ведення тру-
дових книжок працівників № 58 від 29.07.93 р., зареєстрова-
на в Міністерстві юстиції України 17 серпня 1993 р. за № 110. 
Розмір оплати праці і тривалість щорічної відпустки осіб, 
які працюють у фермерському господарстві за трудовим 
договором (контрактом), не повинні бути меншими за вста-
новлений державою розмір мінімальної заробітної плати 
і передбачену законом тривалість щорічної відпустки, яка 
гарантована та визначена   ст. 75 КЗпП  України і ст. 6 Зако-
ну України «Про відпустки». Відповідно до абзацу другого 
частини четвертої ст. 27 Закону № 973 тривалість щорічної 
основної відпустки становить не менш як 24 календарні дні 
за відпрацьований робочий рік, який відліковується від дня 
укладення трудового договору. 
Для достовірного розрахунку днів щорічної відпустки за 
відпрацьований період або для розрахунку компенсації за 
невикористану відпустку допоможе калькулятор відпусток за 
посиланням https://zponline.com.ua.
Право на оплачувану щорічну відпустку передбачено ст. 
45 Конституції України. Умови, тривалість і порядок надання 
відпусток визначено Кодексом законом про працю, Зако-
ном України «Про відпустки» та іншими законодавчими 
актами.
Право на відпустку мають громадяни, які перебувають 
у трудових відносинах із підприємствами, установами, 
організаціями незалежно від виду діяльності та галузевої 
приналежності, а також громадяни, які працюють за трудо-
вим договором у фізособи   (ч. 1 ст. 2 Закону України «Про 
відпустки»).
Тобто наймані працівники, сумісники та працівники, що 
працюють у режимі неповного чи скороченого робочого 
часу, мають однакові з іншими працівниками права на отри-
мання щорічної відпустки.

Щодо законодавства про працю членів 
фермерського господарства
Трудові відносини членів фермерського господарства, орга-
нізованого у формі юридичної особи, регулюються статутом 
(частина друга ст. 27 Закону № 973). Юридична особа вважа-
ється створеною з дня її державної реєстрації у відповідності 
до частини четвертої ст. 87 Цивільного кодексу України).
Трудові відносини членів господарства, організованого фі-
зичною особою - підприємцем, визначаються договором про 
створення сімейного фермерського господарства (п. «д» ча-
стини п’ятої ст. 81 Закону  № 973).
Водночас частиною четвертою ст. 27 Закону № 973 встановле-
но, що видача трудових книжок членам фермерського госпо-
дарства та їх ведення здійснюються відповідно до законодав-
ства України про працю, а п. 1.1 Інструкції № 58 визначено, що 
трудові книжки ведуться у тому числі на осіб, які є співвлас-
никами (власниками) підприємств, селянських (фермерських) 
господарств, за умови, що вони підлягають державному 
соціальному страхуванню. Таким чином, якщо члени фер-
мерського господарства будуть добровільно зареєстровані 
платниками єдиного внеску, на них у загальному порядку слід 
завести трудові книжки.

Трудові відносини членів фермерського господарства регу-
люються статутом (договором). Це означає, що саме в статуті 
(договорі) потрібно встановити в тому числі особливості:
трудового розпорядку;
відпочинку (відпустки);
порядку оплати праці тощо.

Щодо записів у трудових книжках
Записи в трудових книжках здійснюються на всіх найманих 
працівників, які працюють у фермерському господарстві 
більше п’яти днів, наразі як на постійних, так і на тимчасових і 
сезонних. Також, трудова книжка ведеться на голову і членів 
фермерського господарства відповідно до вимог  п. 1.1 Ін-
струкції № 58, хоча вони і не є найманими працівниками відпо-
відно до ч. 1 ст. 3 Закону від 19.06.03 р. № 973-IV 
«Про фермерське господарство» 
Записи в трудові книжки не здійснюються на осіб, які працю-
ють за цивільно-правовими договорами; приватних підпри-
ємців, які забезпечують себе роботою самостійно. Водночас 
зауважимо, що законодавство не забороняє їм одночасно з 
підприємницькою діяльністю працювати за трудовим догово-
ром на підприємстві. У цьому випадку на такого підприємця 
трудова книжка ведеться за основним місцем роботи на під-
приємстві. На сумісників за бажанням цих працівників запис 
про сумісництво може бути записаний до трудової книжки.
Для правильного здійснення записів до трудових книжок, які 
не скасовані до цього часу, передбачений класифікатор про-
фесій.
Класифікатором професій передбачено специфічні назви 
професій для членів фермерських господарств. Залежно 
від характеру роботи до трудової книжки члена фермерського 
господарства може бути занесено одну з назв, наведених у 
таблиці, та/або іншу назву, якщо зазначені не підходять.

Назви професій членів ФГ

Трудові спори у фермерському господарстві вирішуються в 
установленому законом порядку.
Якщо це спір господарства з найманими працівниками, то 
порядок вирішення трудових спорів встановлено главою XV 
статей 221 – 2411 КЗпП України. Фактично передбачено два ва-
ріанти вирішення: через комісію по трудових спорах чи в суді. 
Комісія по трудових спорах обирається загальними зборами 
(конференцією) трудового колективу підприємства, установи, 
організації з числом працюючих не менш як 15 чоловік, як ви-
значено у вимогах ст. 223 КЗпП України. Проте на фермерсько-
му господарстві така комісія навряд чи існує. Тому залишаєть-
ся інший варіант вирішення спорів- через суд.

Вікторія КАПІНУС, інспектор праці відділу
 з питань додержання законодавства про працю 

у Дніпровському регіоні Головного управління Держпраці 
у Дніпропетровській області.
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З доровенькі були!
Дотримуйтесь цих правил заради своєї 
безпеки!

ПИТАННЯ про правильне зберігання ліків 
нерідко виникає після хвороби — препарат, 
що залишився, і його потрібно кудись подіти. 

Нерідко люди не думають про те, як правильно 
зберігати ліки і через це препарати стають 
непридатними, інформує Ukr.Media.
Є кілька основних правил, які допоможуть визначити, 
як саме зберігати конкретний препарат. Слідкуйте 
за тим, щоб все зберігалося правильно — адже якщо 
належного виконання правил не буде, від такого 
прийому може бути більше шкоди, ніж користі.

Читайте інструкції
Саме в інструкції по застосуванню сзказано, які умови 
потрібні конкретному препарату. Не нехтуйте фразами 
«в сухому, прохолодному місці» або «берегти від впливу 
прямих сонячних променів». Пам’ятайте: підвіконня 
і де-небудь — це найбільш невідповідні місця для 
зберігання медикаментів.
Якщо в інструкції написано зберігати при кімнатній 
температурі, це означає діапазон від 15 до 25°с. Якщо ж 
зазначено прохолодне місце, то потрібний діапазон від 5 
до 15°С. В цій ситуації підійде холодильник.

1. Первинна медична допомога. 
2. Екстрена медична допомога. 
3. Амбулаторна вторинна (спеціалізована) і третинна 
(високоспеціалізована) медична допомога дорослим 
та дітям. У цей пакет входить допомога дорослим та 
дітям, включаючи реабілітацію і стоматологічну допо-
могу.
4. Мамографія молочної залози.
5. Гістероскопія (діагностична/з ендоскопічною мані-
пуляцією.) 
6. Езофагогастродуоденоскопія (діагностична/з ендо-
скопічню маніпуляцією). 
7. Колоноскопія (діагностична/з ендоскопічною мані-
пуляцією.

Заплатить держава: які медичні послуги 
стали безкоштовними для українців з 1 квітня

Вже 1 квітня стартував другий етап так званої медичної реформи. Почала діяти Програма медичних гаран-
тій. Які саме послуги може для вас оплатити з ваших податків Національна служба здоров’я, читайте нижче.
«Попереду чимало роботи. Перший пріоритет — боротьба з коронавірусом. Другий пріоритет — медична 
реформа. Я вважаю, що цілком можливо провести зміни таким чином, щоб реформою залишилися задоволе-
ні як пацієнти, так і лікарі всіх рівнів», — сказав новий міністр охорони здоров‘я Максим Степанов.
Ці слова були сказані напередодні старту другого етапу реформи – початку роботи Програми медичних га-
рантій, коли держава бере на себе обов’язок платити за УЗД, пологи або операції.
У міністерстві це нововведення порівнюють з купівлею пакетного туру для відпочинку. У нього входить пев-
ний перелік послуг: проїзд або переліт, проживання, харчування або без нього, екскурсії. Пакет медичних 
послуг — такий же чітко визначено перелік. У нього входять медичні послуги та ліки.
Зараз затверджені 27 пакетів медичних пою

8. Цистоскопія (діагностична/з ендоскопічною маніпу-
ляцією). 
9. Бронхоскопія (діагностична/ з ендоскопічною мані-
пуляцією).
10. Лікування хворих методом екстракорпорального 
гемодіалізу в амбулаторних умовах. 
11. Хірургічні операції дорослим і дітям у стаціонарі.
12. Стаціонарна допомога дорослим та дітям без про-
ведення хірургічних операцій.
13. Медична допомога при гострому мозковому ін-
сульті.
14. Медична допомога при гострому інфаркті міокар-
да.
15. Медична допомога при пологах.

16. Медична допомога новонародженим в складних 
неонатальних  випадках.
17. Діагностика та хіміотерапевтичне лікування онко-
логічних захворювань у дорослих і дітей .
18. Діагностика та радіологічне лікування онкологіч-
них захворювань у дорослих і дітей.
19. Психіатрична допомога дорослим і дітям.
20. Діагностика і лікування дорослих і дітей з туберку-
льозом.
21. Діагностика, лікування та супровід осіб з вірусом 
імунодефіциту людини.
22. Лікування осіб з психічними та поведінковими роз-
ладами внаслідок вживання опіоїдів з використанням 
препаратів замісної терапії.
23. Стаціонарна паліативна медична допомога дорос-
лим та дітям.
24. Мобільна паліативна медична допомога дорослим 
та дітям.
25. Медична реабілітація немовлят, які народилися 
передчасно і/або хворими, протягом перших 3 років 
життя.
26. Медична реабілітація дорослих і дітей від 3 років з 
ураженням опорно-рухового апарату
27. Медична реабілітація дорослих і дітей від 3 років з 
ураженням нервової системи.

Одним з найбільш корисних напоїв 
для зміцнення імунітету і здоров’я легенів, 
в тому числі при пандемії коронавірусу, 
вважається чай з куркумою.

 За словами медиків, він здатний запо-
бігти ураженню легень.  

 Так, згідно з дослідженнями, куркума 
дуже ефективна через те, що в ній містить-
ся куркумін.  Саме він захищає легені від 
фіброзу, до якого можуть призвести різні 
хвороби та віруси, в тому числі COVID-19.

 За словами фахівців, куркумін здатний 
на це через його протизапальні властиво-
сті.  Крім цього, спеція також корисна при 
профілактиці захворювань товстої кишки і 
жирової хвороби печінки.

 Відзначимо також, що при панде-
мії коронавірусу медики в цілому радять 
пити багато води і теплих рідин.

 Рецепт чаю з куркумою
 Складові: вода - 4 склянки; куркума - 

чайна ложка; імбир / чорний перець / ко-
риця / мед / лимон - за смаком.

 Приготування:
 Закип’ятіть 4 склянки води, всипати 

куркуму і дати поваритися на повільному 
вогні 10 хвилин.

Процідіть через ситечко або марлю.
Додайте в чай   мед або лимон за сма-

ком.  Також можна додати корицю або 
імбир.  Експериментуйте.

 Якщо додати в напій щіпку меленого 
чорного перцю - в рази збільшиться біодо-
ступність куркуміна.

 Важливо: не додавайте мед у гарячий 
напій, а теплий, позаяк при 50 градусах і 
вище він втрачає свої лікувальні властиво-
сті.

Противірусний напій

Як правильно зберігати ліки

Правила пакування та вимоги до місця зберігання
Там, де будуть зберігатися ліки, повинні бути такі умови
Відповідний температурний режим.
Відсутність зайвої вологи і вогкості.
Не повинне потрапляти сонячне і ультрафіолетове 
світло.
До самих ліки застосовуються такі вимоги:
Неушкоджена упаковка.
Цілісність самого препарату. Половину таблетки або 
розкриту ампулу зберігати категорично забороняється.
Дотримання строків придатності. Його потрібно 
періодично перевіряти і викидати невикористані 

препарати. Навіть якщо прострочення невелике (1 
місяць), можна отримати серйозне отруєння.
Якщо ці параметри дотримані не були, прийом таких 
ліків забороняється. При неправильному зберіганні 
вони могли втратити свої властивості та набути зовсім 
інші.

Як зберігати препарати в холодильнику
Якщо препарат треба зберігати в прохолодному місці, 
для цього вибирається холодильник. Категорично 
забороняється зберігати в ньому ліки, на яких немає 
вказівок поміщати їх в прохолодне місце — вони 
змінять свої властивості!
Поміщаючи препарати в холодильник, пам’ятайте:
Вони повинні бути захищені від вологи. Виберіть 
для зберігання герметично закриті харчові бокси 
відповідних розмірів і складіть ліки в них.
Захист ліків проти вологи. Навіть якщо вони 
зберігаються в боксі, попередньо оберніть їх в 
целофановий пакет. Попадання навіть мінімальної 
кількості вологи зробить їх непридатними для 
використання.
Ставте бокс подалі від морозильної камери. Пам’ятайте: 
біля морозилки температура може опускатися нижче +5.
Ні в якому разі не допускайте замерзання ліків.
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Виробництво банних віників
Така продукція в нашій країні користується великим попи-
том. Виробництво банних віників – це відмінний варіант 
для новачків, які шукають, як заробити на селі без вкла-
день. Для відкриття такого бізнесу не знадобляться якісь 
особливі знання. Цей процес вимагає від підприємця тіль-
ки організаційних навичок.
Все, що вам потрібно зробити – це зібрати бригаду робіт-
ників, які будуть займатися збором сировини, обладнати 
цех для валяння віників і знайти надійні канали збуту 
готової продукції. Рентабельність такого підприємства за 
найнижчими оцінками досягає 150%. Серед недоліків цієї 
ідеї для бізнесу з мінімальними вкладеннями, хотілося б 
виділити трудомісткість процесу і високий рівень конку-
ренції в даному сегменті ринку.

Розведення індиків
У нашій країні таким бізнесом займаються деякі фермер-
ські господарства, оскільки це досить клопітка справа. Але 
м’ясо індички коштує на ринку набагато дорожче, ніж куря-
че, тому підприємці, які обрали для себе такий напрямок 
діяльності, отримують солідний прибуток.
Експерти вважають, що розведення індиків у домашніх 
умовах як бізнес для початківців – це чудова можливість 
організувати власну прибуткову справу буквально з нуля. 
На перших порах можна закупити 50 голів молодняку по 
30-40 гривень за особину. Доросла птиця коштує 500 – 600 
гривень. На корми для 50 особин вам знадобиться 5 – 10 
тис. гривень. В принципі, їх можна заготовити і самостійно. 
В такому випадку ви зможете заощадити пристойну суму.
М’ясо індички можна продати по 80 -100 гривень за 1 
кг. Його із задоволенням закуповують м’ясні магазини, 
супермаркети, ресторани та інші заклади громадського 
харчування. Якщо ви ще не визначилися, який бізнес мож-
на відкрити в сільській місцевості, обов’язково розгляньте 
детальніше цю бізнес-ідеюз розведення індиків.

Плетіння з лози
Спробуйте освоїти таке давнє ремесло, як плетіння з лози. 
В наш час вироби, виготовлені з натуральних природних 
матеріалів, користуються величезним попитом, тому ви 
зможете без проблем реалізувати свою продукцію за хо-
рошою ціною. Майстер-класи та уроки лозоплетіння мож-
на знайти в інтернеті на спеціалізованих сайтах.
Якщо у вашій місцевості не виникає проблем із заготівлею 
лози, бізнес буде приносити солідний прибуток. Плетені 
меблі, кошики, підставки для квітів і предмети інтер’єру 
можна продавати на ринку або в інтернеті. Якщо ви зумі-
єте вийти на закордонних покупців, вони будуть купувати 
товар за дуже привабливими цінами. Ще один варіант 
– здавати продукцію оптом в сувенірні магазини. Плетін-
ня з лози – це відмінна ідея, як почати бізнес з нуля без 
грошей. Для виробництва виробів з лози не знадобиться 
якесь особливе устаткування, а сировину можна загото-
вити самостійно, абсолютно безкоштовно.

Розведення павичів
Розглядаючи нові ідеї для бізнесу з мінімальними вкладен-
нями в селі, хотілося б звернути вашу увагу на такий ек-
зотичний напрямок діяльності, як розведення павичів. 
Це прекрасний варіант для новачків, які ще не знайшли 
спосіб, як можна почати свій бізнес з нуля в селі. Така ідея 
підходить для людей, які захоплюються красою цих пта-
хів і люблять за ними доглядати.
Досвідчені фермери стверджують, що розведення та 
утримання павичів у домашніх умовах як бізнес – це ці-
каве і досить прибуткове заняття. Інкубаційні яйця для 
виведення пташенят можна придбати за 150-200 гривень. 
Одне добове пташеня коштує 1200-1400 гривень. Дорос-
лих птахів можна купити за 7-9 тис. гривень. Вигідніше 
закупити кілька пташенят, виростити їх і поступово розве-
сти власне стадо. Кожна самка за один сезон висиджує 20 
яєць. З них вилупиться 10-15 пташенят. У віці трьох місяців 
їх можна продати за 1,5 тис. гривень і отримати з однієї 
самки 15-30 тис. гривень прибутку. Ця ідея для малого 
бізнесу у сільській місцевості розрахована на довгостро-
кову перспективу. Ви можете стартувати з невеликими 
капіталовкладеннями і буквально через кілька років вийти 
на великий дохід.

Виробництво біогумусу
Біогумус – це органічне добриво. Його виробляють дощові 
черв’яки. Рентабельність такого бізнесу досягає приблизно 
40%. Якщо придбати 100 тис. дощових черв’яків, можна от-
римати 30 тис. доларів чистого прибутку на рік. Всі початкові 
інвестиції окупляться буквально за півроку.
Для того щоб реалізувати таку ідею малого бізнесу на селі, 
необхідно заготовити великі дерев’яні ящики для черв’яків і 
компост: харчові відходи, ферментований гній, опале листя, 
тирсу та інше. Черв’яки освоюються приблизно 2 місяці, а 
після цього приступають до розмноження. Якщо їх занадто 

багато, надлишки можна продавати птахофабрикам або 
рибним господарствам.
Якщо ви розмістите ящики з хробаками в опалювальному 
приміщенні, виробничий цикл триватиме цілий рік. Для фа-
сування і упаковки біогумусу потрібно придбати спеціальну 
лінію з дозатором. Якщо ви обмежені в коштах, можна обій-
тися звичайними вагами і запайщиком. Готову продукцію 
реалізують у роздріб через магазини або оптом великим 
фермерським господарствам. На думку фахівців, виробни-
цтво біогумусу як бізнес – це досить прибуткова справа, яка 
відкриває перед новачками широкі перспективи.

Розведення кіз
Не знаєте, чим зайнятися в сільській місцевості, щоб 
заробити грошей? Спробуйте організувати розведення 
кіз як бізнес у домашніх умовах. Для цього вам не зна-
добиться великий стартовий капітал.
Таку справу можна розвивати у двох напрямках:
реалізація козячого молока і молочних продуктів;
розведення племінних козенят з подальшим продажем.
Для роботи вам знадобиться просторе приміщення 
для утримання кіз, а також земельна ділянка, на якій 
можна вирощувати траву на сіно. Якщо ви купите трьох 
породистих молодих козенят, вони почнуть давати мо-
локо через  рік і 9 місяців. За рік від однієї кози можна 
отримувати близько 700 літрів молока. Крім того, вона 
дає племінне потомство, яке можна продати за хоро-
шою ціною. Рентабельність цього бізнесу коливається в 
межах 20-30%. Якщо ви будете постійно розвивати своє 
підприємство, з часом воно перетвориться на велику 
ферму, яка приносить солідний прибуток. Це відмінна 
бізнес-ідея для початківців у сільській місцевості, яку 
можна реалізувати з невеликими фінансовими вкладен-
нями.

Розведення гусей
Невелику гусячу ферму може створити з нуля будь-яка 
людина, без досвіду і спеціальних знань. Все, що вам 
потрібно – обладнати приміщення і пасовище для птиці 
і придбати корми. Молодняк краще закуповувати на 
племінних фермах, які займаються розведенням гусей у 
великих масштабах. Не забувайте, що від вибору породи 
залежить прибутковість бізнесу, тому поставтеся макси-
мально відповідально до цього етапу.
Якщо ви не маєте великого стартового капіталу, можна 
реалізувати цю бізнес-ідею для села в домашніх умовах. 
Одне добове пташеня вам обійдеться в 50 гривень. На 100 
голів молодняку ви витратите 5 тис. гривень. На закупівлю 
кормів знадобиться ще 10 тис. гривень. Також не забувай-
те про те, що кожну птицю потрібно прищепити від хво-
роб. Одне щеплення коштує 10 гривень.
Через 3-4 місяці гуси наберуть вагу до 8 кг і будуть пов-
ністю готові до забою. М’ясо можна продати на ринку 
по 100 гривень за кілограм. Пір’я купують по 50 гривень 
за один кг. З одного гусака може вийти приблизно 330 
грамів пір’я і 6 кг якісного м’яса. З продажу 100 гусей ви 
отримаєте 70 тис. гривень  чистого доходу. Повна окуп-
ність проєкту настає через 6-8 місяців. Якщо ви хочете під-
вищити рентабельність бізнесу, можна також зайнятися 
розведенням курей-несучок. Така ідея малого бізнесу в 
сільській місцевості дозволить вам отримувати непоганий 
додатковий прибуток з продажу яєць.

Вирощування білих грибів
У будь-які часи білі гриби вважаються елітним продуктом. 
Їх невигідно вирощувати у великих масштабах, тому такі 
рослини зазвичай культивують садівники-любителі або 
індивідуальні підприємці. Гриби можна вирощувати в мо-
лодих дубових, соснових, березових або ялинових гаях. 
Також для того, щоб організувати вирощування білих гри-
бів у домашніх умовах як бізнес, чудово підійде ділянка, 
на якій ростуть хвойні або листяні дерева.
Голландські вчені розробили нову технологію, яка 
дозволяє вирощувати білі гриби цілий рік у льохах або 
невеликих теплицях. Для цього знадобиться спеціальне 
обладнання, за допомогою якого ви зможете підтримува-
ти певний температурний режим та рівень вологості. Щоб 
швидко отримати хороший урожай, багато підприємців 
використовують для вирощування білих грибів міцелій. 
Його продають фермери, які займаються грибоводством. 
Перед тим як реалізувати таку бізнес-ідею для сільської 
місцевості, вивчіть тематичну літературу і проконсуль-
туйтеся з фахівцями, які відкриють вам всі секрети цього 
захоплюючого процесу.

Висновки
Ми розглянули кілька прибуткових ідей для бізнесу з 
мінімальними вкладеннями в селі. Як бачите, сільська 
місцевість відкриває перед підприємцями широкі пер-
спективи.

МІНІМум 
вкладень 

Останнім часом сільськогосподарська 
галузь почала розвиватися швидкими 

темпами, тому такий напрямок діяльності 
є досить перспективним і привабливим для 
підприємців-початківців. Свою справу в селі 

може почати будь-яка людина. Найголовніше 
– вірити у власні сили і не пасувати перед 

труднощами. Зібрані в цій статті популярні 
бізнес-ідеї 2020 року з мінімальними 

вкладеннями в сільській місцевості, довели на 
практиці свою працездатність, тому можете 

сміливо втілювати їх у життя.
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