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Зі святом, сільські трударі!

Це наше звернення адресоване 
в першу чергу фермерам 
області. Для усіх  вас не секрет, 
сподіваємося, що ще три-чотири 
роки тому фермерська Асоціація 
області перебувала на задвірках 
уваги для органів місцевої як 
влади, так і правоохоронних 
служб. Скажемо  прямо і мовою, 
зрозумілою для всіх: її тут ніхто, 
даруйте, не празнував і за вухами 
не вів – всерйоз не сприймав. 
Ясно, що ситуація кардинальним 
чином змінилася завдяки тому, 
що Асоціацію фермерів та 
приватних землевласників на 
Дніпропетровщині очолив Анатолій 
Гайворонський.  Але й за участю 
газети «Фермер Придніпров‘я», 
яку Анатолій Іванович і створив 
задля того, щоб гласно, відкрито 
та принципово домагатися для 
фермерського товариства, а 
разом з ним і для усіх наших 
селян, власників земельних паїв, 
авторитету та визнання. І цього 
вдалося досягти спільно з тими 
колегами і побратимами, хто 
зрозумів та послідовно поділяв 
переконання лідера фермерської 
Асоціації області, а також і 
зусиллями журналістів редакції 
газети «Фермер Придніпров‘я». Це 
факт, який не спростувати.
Була ще одна мета, мабуть чи 
не передусім головна, для чого 
Анатолій Гайворонський засновував 
газету. Мова йде про захист потреб 
та інтересів як усіх фермерів, також 
і землевласників, чиї паї орендують 
- причому не тільки - фермерські 
господарства, але й численні 
нинішні аграрні товариства, фірми 
і сільгосппідприємства. В міру 
своїх можливостей, здібностей і 
характерів, якщо хочете, творчим 
працівникам редакції і в цьому 
вдавалося і вдається до цих пір 
наполегливо та сумлінно працювати 
і добиватися певних успіхів. 
Стосовно ж протиборству такому 
ганебному і нищівному явищу, як 
рейдерство, то тут фермерська 
Асоціація області загалом і 
не без активної участі газети 
«Фермер Придніпров”я» по праву 
можуть хвалитися неабиякими 
досягненнями. Ніхто в Україні, 
жодна інша область на даний час 
чогось подібного не має у своєму 
активі. І це також очевидність, 
котру не заперечити. Скажемо 
навіть більше: за це фермерському 
братству Дніпропетровщини 
слід дякувати Гайворонському і 
створеній ним газеті.
А ще ж була і третя мета, котру 
переслідував реалізувати й 
здійснити  Анатолій Іванович, 
починаючи видавати щотижневу 
газету. Це згуртувати та об”єднати 

З приводу передплати газети 
«Фермер Придніпров‘я» на 2021-й рік

фермерів області, бо разом, спільно, 
підставляючи один одному свої плечі, 
легше, як відомо, і батька бити. Так 
от, як не прикро, але ось у цьому ділі 
добитися поставленої цілі, на преве-
ликий жаль, фактично то і не вдалося. 
Наші фермери у своїй поголовній 
більшості обрали за краще чомусь у 
роздріб існувати й працювати, сидіти, 
вважайте, у своїх господарствах 
одинаками, як у норах, і нікуди не 
вилазити-не рипатися та не кидати 
виклики неправедним ділам ось уже 
не першій нищівній і кривдній в Україні 
владі. Багато хто ладен – хіба не так? - 
тишком-нишком ладити з хабарниками 
та корупціонерами у місцевих органах 
влади і правоохоронних їх «тилами», 
носити тим і іншим свої «відкупні 
внески», ніж у відкриту виходити на бій 
за власну ж гідність і власні права бути 
господарями на своїй землі. 
І це видно, мов на долоні, якраз і 
через призму того, як ставляться 
там і тут фермери до своєї газети. 
Обласна Асоціація на чолі з Анатолієм 
Івановичем Гайворонським для себе 
і для своїх пайовиків-орендодавців та 
тих, хто працює у їхніх господарствах, 
безкорисно, коли хочете, то бла-
годійно передплачує  «Фермер 
Придніпров’я». Скажімо, по 10, 20, 30 
і так далі примірників на кожне село 
або кожне господарство. Цим самим 
убиваючи двох вовків: мати змогу і в 
цьому допомагати сільським людям, 
але ще більш важливо мати змогу 
доносити правду і про те, що насправді 
відбувається в державі, і про себе в 
тому числі правду, щоб завойовувати 
серед земляків повагу, авторитет і гідне 
визнання. Нічого  подібного не сталося. 
Цієї ідеї і цієї пропозиції наші фермери у 
своїй масі не підтримали і не підхопили. 
І ось щойно за підсумками виборів до 
місцевих рад отримали розплату за 
таку свою «безпечність», а швидше за 
свою фатальну байдужість. Сьогодні, 
коли сільські райони у колишніх 
своїх розмірах наказали довго жити, 
а на перший план вийшли об‘єднані 
територіальні громади, де правити бал 
і бути найавторитетнішими мають 
фермери. Аби почуватися на місцях 

впевнено і хазяїнами та опорою 
для себе і для населення громад, 
запорукою порядку і верховенства 
селянських мас, наші фермери 
недавні місцеві вибори натомість 
з тріском програли. Якщо хочете 
знати, то стало видно, як у фокусі 
ліхтаря, що вони серед селян ні 
авторитетом та визнанням не 
користуються, ні у розуміннях і 
переконаннях людей не можуть 
бути активістами, тим паче 
ватажками нинішніх ОТГ. І це там, 
де й будуть віднині зосереджені усі 
віжки місцевого управління. Однак 
же виходить, що на думку селян, без 
участі фермерів, якщо практично 
ніхто з них, хто претендував на 
посади сільських і селищних голів, 
не набрав серед виборців належної 
кількості голосів. Навпаки, у 
багатьох випадках ще й ганебно 
поступившись «непотопаючим» 
хабарникам, казнокрадам і навіть 
злодіям. Отже, навіч поразка, за 
яку фермерам Дніпропетровщини 
явно ще доведеться дорого і боляче 
розплачуватися. Якщо, звичайно, 
не схаменуться вони і не візьмуться 
тепер бодай навздогін виправляти 
та надолужувати так бездарно 
втрачене.
І коли, ясна річ, не збагнуть власним 
розумом, що не повернути до 
себе народ, особливо нині, коли 
ми на порозі неминучого ринку 
землі, означатиме для них по 
суті самогубство у найближчому 
майбутньому. Тут і той же момент 
істини, що або пан, або пропав. Або 
вони у своїх селах  правитимуть бал, 
або ті, для кого фермери як зайві 
перепони під ногами, а то й кісточки 
поперек горла. Альтернативи, 
вибору у фермерів немає, як 
заходжуватися жити мирно і у 
гармонії з селянським народом, 
сповідати й відстоювати також і їхні 
інтереси – хіба це не ясно? Іншої 
альтернативи, іншого вибору немає. 
А це, як на нас, треба розуміти так, 
що сьогодні й поготів своя газета 
для фермерів потрібна по заріз та як 
повітря. Уже хоч би для того, щоб 

розповідати і про себе, про свої 
господарства та прагнення, про свої 
й погляди на те, як відроджувати й 
розбудовувати українське село, щоб 
у ньому усім без винятку затишно 
і комфортно жилося. Ясніше 
кажучи, власний імідж, ту ж власну 
популярність і тому подібне у своїх 
ОТГ не сформувати і не завоювати 
без газети. Причому, без масової 
газети, яка надходитиме у домівки 
якомога більше жителів  ваших 
сіл. Тим паче, щоб її одержували і 
читали орендодавці фермерських 
господарств, а також люди, котрих 
у  ваших селах поважають, до думок 
та поглядів яких прислухаються. 
Якщо і вони будуть читачами 
«Фермера» та популяризатором 
її  іміджевих публікацій, кращого 
варіанту не знайти.
А які з цього  приводу висновки? 
Перший: місцеві вибори показали, 
що наша газета тепер має 
переслідувати і мету робити 
фермерам області та їхнім діянням 
добрі імена. Звідси відразу і 
другий висновок: фермери мають 
бути над усе зацікавленні, аби 
якомога більше їхніх земляків 
отримували і читали «Фермер 
Придніпров‘я». Раз так, то третій 
висновок з останніх прикрих 
уроків, які явно напрошуються 
для усіх, хто налаштований 
жити і працювати у своїх селах 
на своїх землях, а не теж 
опинитися у пазурах земельних 
олігархів, знову повернутися 
до ідеї-пропозиції Анатолія 
Гайворонського – якомога більше 
передплачувати нашої газети для 
своїх людей. Іншої можливості 
зберегтися міцною купою та 
авторитетами на селі не дано. 
Отож думайте і вирішуйте, 
шановні фермери, поодинці і 
цілими плем‘ями, потрібна вам 
газета чи ні. А питання сьогодні 
стоїть тільки так і не інакше.

Редакція газети «Фермер 
Придніпров‘я»

ПЕРЕДПЛАТА на  «Фермер Придніпров’я»  на 2021 рік. 
Щоб отримувати газету з січня 2021 року, поспішіть 

на поштове відділення до 25 грудня.
На сьогодні вартість передплати (плюс вартість послуг УКРПОШТИ)  на 2021 рік: 

місяць  - (20+ 6.15) = 26.15 грн.
3 місяці – (60+18.45) = 78.45 грн.

6 місяців – (120+36.90) = 156.90 грн.
12 місяців - (240+73.80) = 313,80 грн.

Передплатний індекс у Каталозі обласних видань 60092.
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Це в комедії Миколи Гоголя «Ревізор» 
городничий – вважайте міський 
голова – з острахом сповістив 
своїх чиновників, що у їхнє 
повітове містечко їде ревізор. А 
недавно на Дніпропетровщині 
директори загальноосвітніх 
та інших спеціалізованих 
шкіл і позашкільних закладів, 
дитсадків також, ректори 
вищих навчальних закладів, 
керівники усіх без винятку 
ресторанів, всіх підприємств 
громадського харчування 
і торгівлі, перевізники 
комунального пасажирського 
транспорту і т. д.  повідомили 
підлеглим, що рано чи пізно 
до них неодмінно завітають 
надто рішуче налаштовані 
рейдові бригади. Кажуть, що 
враження справили точнісінько 
таке, як колись і новина 
гоголівського городничого. 
Але жартувати тут якось і не 
приходиться. Не від хорошого 
життя Дніпропетровська 
державна обладміністрація 
прийняла рішення створювати 
мобільні групи та перевіряти, 
як населення у магазинах 
і харчевнях, кафешках, 
громадському транспорті і 
всіляких громадських місцях, 
скажімо на  ринках чи базарах, 
а учні та студенти в навчальних 
закладах дотримуються вимог 
карантину у зв‘язку з епідемією 
коронавірусу. 

ІДЕЯ – ЧИ ПОТРЕБА – у цьому 
виникла, як тільки два найбіль-
ших міста регіону, Дніпро і Кри-
вий Ріг, а також Верхньодніпров-

ський, Дніпровський, П‘ятихатський 
і Царичанський райони віднесли до 
«жовтої» епідеміологічної зони. Хоч 
швидше все почалося ще од тих пір, 
як обласний центр надто дружно і 
гучно та густо відсвяткував День свого 
заснування. Масові гуляння, концерти 
і розваги, всілякі пізнавально-істо-
ричні вистави відбулися практично 
на усіх майданах і в усіх парках та 
скверах, нарешті й на всіх мікрора-
йонах. За участю мінімум сотень, а 
то і тисяч городян – наперекір обме-
женням-застереженням, пов‘язани-
ми з COVID-19. Навпаки, враження 
складалося, що і містяни, і їхні чис-
ленні гості навмисне кинули виклик 
пандемії. Аби заявити, що вони її не 
бояться. Одначе уже за тиждень після 
«банкету під час чуми» у Дніпрі, і не 
тільки у ньому, і в інших населених 
пунктах почав спостерігатися, як 

повідомив головний лікар обласної 
клінічної лікарні імені Мечникова 
Сергій Риженко, спалах захворюва-
ності на небезпечний недуг. В самій 
його лікарні спеціально створене 
відділення інтенсивної терапії уже 
переповнене. Або таке: студентам 
Національного технічного універси-
тету «Дніпровська політехніка» дове-
лося переходити на режим дистан-
ційного навчання, а Металургійної 
академії на змішаний варіант. Уже є 
й школи та класи, котрі також вчать-
ся «у відриві від своїх парт» - загалом 
наразі майже 5 тисяч учнів не ходять 
в області на уроки.
Сьогодні, коли ця замітка готується 
до друку, лише в обласному центрі, 
скажімо, 575 лабораторно підтвер-
джених хворих перебувають у стаціо-
нарних відділеннях лікарень, причо-
му 8-ро з них у тяжкому стані, а ще 
5-ро підключені до апаратів штучної 
вентиляції легень. Плюс 1772-ві осо-
би лікуються за місцем свого прожи-
вання, перебуваючи на самоізоляції. 
Щодоби у Дніпрі число нових зара-
жених сягає понад 470 осіб. На пере-
конання передусім тутешніх медиків, 
головна причина цього – і школярі та 
студенти, і загалом мешканці Дніпра 
та Дніпропетровської області масово 
і відверто ігнорують вимоги й об-
меження, передбачені карантином. 
Маски одягають тільки коли захо-
дять в магазини, їдальні чи кафе, а в 
трамваях, тролейбусах, маршрутках 
і автобусах уже навіть не всі їх і одя-
гають. Зате набиваються у перепов-
нені салони, і про обмеження числа 
пасажирів і такі речі, як рукавички, 
й згадувати не хочуть. Продовжують 
нарешті й влаштовувати там і тут ба-
гатолюдні зустрічі, збори чи наради, 
свята, ювілеї, весілля і тому подібне. 
Особливо побільшало подібних ак-
цій тоді, коли у численних кандида-
тів в голови і депутати місцевих ор-

ганів влади з‘являлося непереборне 
бажання зустрічатися з виборцями.
Начальник управління державного 
нагляду Держпродспоживслужби 
в області Олексій Губський ствер-
джує, що обласній комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки і над-
звичайних ситуацій нічого не зали-
шалося, як негайно вживати дієвих 
заходів – тільки так, мовляв, і ніяк 
інакше можна «хоч якось привча-
ти людей рахуватися з епідемією». 
Всюди у достатній кількості створені 
рейдові бригади, котрі уже контро-
люють поголовний масковий режим, 
а ще також обмеження числа відвід-
увачів у закладах торгівлі і харчуван-
ня, інших громадських точках. Як і 
кількості пасажирів у громадському 
транспорті. Ясно, що окремо переві-
ряються школи та виші, наявність у 
них дезінфекторів і тому подібного. 
Не обминають рейдові бригади і 
медичні заклади. Як не дивно, але у 
лікарнях, котрі не приймають хворих 
на COVID-19, часто-густо теж не вель-
ми вимогливо дотримуються каран-
тинних норм.
Уже перші візити рейдових бригад 
у «гарячі точки» примусили забити 
тривогу з приводу становищ у гур-
тожитках, особливо студентських. 
Мало того, що юнаки і дівчата у них 
ігнорують індивідуальні способи 
і засоби берегтися – в них ще й не 
здійснюються необхідні та обов‘яз-
кові протиепідемічні норми. Дирек-
тор департаменту охорони здоров’я 
Дніпровської міської ради Андрій 
Бабський знайшов за потрібне попе-
редити, що «коли і далі так тривати-
ме, то гуртожитки закривати можна 
буде без будь-яких вагань». Дійшло 
до того, що міський голова Дніпра 
Борис Філатов закликав зупинити 
назовсім електрички, оскільки ними, 
набитими, щодня в обласний центр 

До вас завітає 
рейдова бригада

прибувають з периферії люди, не 
проходячи аніякого контролю на ко-
ронавірус. Це по-перше. А по-друге, 
ними ж студенти по суботах масово 
роз‘їжджаються по домівках, а в неді-
лю чи понеділок повертаються назад 
не лише з торбами, а не виключено, 
що й з бацилами небезпечного не-
дугу.
І згаданий вище начальник управ-
ління Держпродспоживслужби 
Олексій Губський підвів риску: рейди 
проводитимуться поки триватиме 
карантин. Або поки люди не схаме-
нуться та не згадають, що бережених 
і Бог береже. Це ж бо недопустимо, 
що одні нарікають, наче надокучили 
обмеження та засоби самозахисту, 
інші навіть твердять, ніби користі від 
них «як з козла молока», а ще треті 
й сумніваються, що COVID-19 лютує 
насправді чи вважають його «іграми  
політиків і чиновників». Зараз же, 
коли виявляються порушення, а їх, 
на жаль, до цих пір більше, ніж тре-
ба, відразу складаються акти та про-
токоли як на керівників закладів, так 
і на перевізників та організаторів ма-
сових заходів. Уже перевірено майже 
тисяча об”єктів, і на  всіх виявили 
недоліки та недогляди. Інша річ, що 
у двох третинах випадків одразу захо-
дилися реагувати на зауваження. На 
решту накладено стягнення – від 17 
до 34 тисяч гривень. Відтак «необач-
ність» обходиться занадто дорого. 
Але ж лікування заражених корона-
вірусом вилітає ще в більшу копійку. 
Не говорячи про те, що нерідко кін-
чається сумними наслідками. На Дні-
пропетровщині наразі від небезпеч-
ної інфекції довелося рятувати уже 
заледве не 7тисяч чоловік, померло з 
них 142. І невже це ще не кінець?

Микола ЯСЕНЬ

  У кінодраматурга Олександра Довженка є вислів, звернення 
до українців: «Любіть землю і працю на землі, без цього не 
буде щастя ні вам, ні дітям вашим ні на якій планеті». Саме із 
цим довженківським заповітом напружено жив, натхненно 
творив до моменту, коли 29 жовтня перестало битися його 
неспокійне серце великого сина української землі, Герой України 
Анатолій Вуйчицький. Більше ніж півстоліття віддав він 
хлібному полю України, завжди переймався станом рослин, 
погодою. У селі Багате Новомосковського району Анатолій 
Станіславович тривалий час успішно очолював колгосп 
«Дружба», згодом однойменну агрофірму, був народним 
депутатом.
В серці і душі його завжди була велика шана і любов до людей 

звичайної селянської роботи у полі і на тваринницькій фермі, 
млинах і пекарнях. Він дуже старався, щоб людина праці 
була щасливою і забезпеченою. Переживав, коли українцям 
несподівано накручували ціну на газ, інші енергоносії. Це 
була Людина, яких мало, із Золотого фонду Землі, Почесний 
громадянин Новомосковщини. Місяців зо два тому у розмові 
зі мною сказав: «Не можу пережити безлад, що твориться 
тепер в Україні». Пам’ять про великого трудівника буде вічною 
в сучасників і нащадків. Царство тобі небесне, Анатолію 
Станіславовичу, доземний уклін за всі добрі справи на українській 
землі… 

З повагою і сумом Світлана УСТИМЕНКО, 
ветеран культури, с. Знаменівка Новомосковського району.

На спомин про Анатолія Вуйчицького
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Можна обійти весь світ,щоб зрозуміти, що клад 
зарито біля власного дому Пауло Куельо, бразильський письменник

Як ось на славній Дніпропетров-
щині на цих напрямках розгорнули 
там і тут ну дуже вже бурхливу робо-
ту. Дня не минає, щоб народу мало не 
з піною на губах не доповідали якщо 
не про введення цілими пачками в 
експлуатацію аналогічних переліче-
ним вище об’єктів, так про завершен-
ня їх зведення або ремонтів, коли до 
пусків ніби рукою подати. Слухаючи 
подібні новини, також згадуються 
ще радянські часи з їх переможними 
рапортами – тільки й того, що тепер 
рідній партії «зелених» і невтомному 
уряду хвацьких хлопців під орудую 
Дениса Шмигаля. Складається вра-
ження, що якби не вони, у нас нічого 
б не робилося і не святилося б. Однак 
лише сліпий і глухий може тут не ба-
чити, не чути і не розуміти, що стає 
до ладу, а частіше завершує спору-
джуватися все підряд і що завгодно 
– аби було про що кричати. Скоро й 
пуски громадських туалетів відбува-
тимуться з перерізанням стрічок. Хоч 
чому скоро? Днями похвалилися, що 
у школі № 139 обласного центру ка-
пітально поремонтували вбиральню, 
яка не ремонтувалася битих три деся-
тиліття. А зараз же (цитуємо рапорт) 
«замінили всі санвузли, встановили 
сенсорні крани і електросушарки - 
тепер в умовах пандемії дотримува-
тися необхідних заходів безпеки буде 
простіше: діти не торкатимуться за-
йвий раз до жодної поверхні».

 З приводу туалетів, втім, можуть 
заперечити або і образитися, бо в 
стадії будівництва та завершення, 
звичайно, чекати якого ніби залиша-
ється недовго, в першу чергу пооди-
нокі опорні школи по райцентрах та 
навчально-виховні комплекси в купі 
з дитячими садками у периферійних 
селах. Тільки от місцеві пильні спо-
стерігачі, а разом з ними і всі пересіч-
ні громадяни помітили, що ремонту-
ється та реставрується тих же шкіл, 
приміром, втричі менше, ніж в цей 
же час закривається їх в області. А 
ще підозріло – хоч чому так, вгадати 
то і не важко – зовсім не зводять нові 
і не ремонтують старі приміщення 
лікарень,  поліклінік, амбулаторій 
і навіть медпунктів. Маємо на увазі 
сільські місцевості, коли стверджує-
мо це. Бо хіба що в Адамівці Крини-
чанського району оновили  тамтеш-
ню амбулаторію, одначе так, що чи 
то посоромилися відкривати її, чи 
забули. Сімейна лікарка приймає і 
оглядає тут хворих в порожньому ка-
бінеті сільської ради. 

 Зате шляхи, вулиці й дороги ре-
монтуються аж бігом і наввиперед-
ки. Є уже версія, наче ідея програми 

«великого будівництва»

ДОВГОБУДИ
Відомо всій Україні, що з 1 березня ц. р. у нас зайнялися 
реалізацією так званої програми Президента Володимира 
Зеленського «Велике будівництво». Якщо пригадати 
крилаті висловлювання уже давненьких радянських часів, 
то все одно, що всю державу з краю в край намагаються 
перетворити на великий будівельний майданчик і густо 
одягнути в будівельні риштування. Хоч не треба бути 
надто мудрим, аби збагнути, що це напередодні місцевих 
виборів вирішили створити враження кипучої і ніби 
плідної та корисної для народу діяльності нинішньої 
влади «Слуг народу». Що ця влада, мовляв, дні і ночі не 
сидить і не спить, а тільки й турбується про те, як би 
порадувати людей  відродженням міст і сіл на кожному 
кроці. Коли й так, то людям, здавалося б, яка різниця, 
виборам чи не виборам присвячена була занадто 
помпезна програма. Головне, щоб всюди дійсно густо 
вводилися об’єкти соцкультпобуту, освіти та медицини, 
сфери торгівлі та усіляких послуг для населення. Щоб 
прокладалися дороги і зводилися мости – кінчаючи аж 
такими об’єктами, як парки, сквери, зони відпочинку та 
дозвілля, фізкультури та спорту і так далі. 

«Велике будівництво» тільки тому й 
виникла, що за це діло вожді і кер-
маничі передусім областей, міст та 
сільських районів, ніхто зверху й не 
сумнівався, ухопляться за втілення 
будівельних проєктів обома рука-
ми. Адже така акція-програма тісно 
пов’язана з витрачанням бюджетних 
коштів. З його мало уже не узаконе-
ними в державі «відкатами». Бери, 
греби скільки можеш та хочеш, і ні-
хто тобі й але не скаже. При ремонті 
бідолашних доріг, особливо між се-
лами і районами, й поготів. Є факти, 
коли у села на занедбані вулиці при-
везуть три машини гравію, спишуть 
на них три мільйони гривень – і хо-
діть, люди добрі, по каміннях, споти-
кайтеся і перечіпайтесь об них, поки 
вас ваші ноги ще тут носять! 

Але варто зараз навіть не про це 
говорити. У Дніпропетровській об-
ласті суто своя «цікава» історія ви-
ходить з втіленням національної, як 
її тут уже величають, програми «Ве-
лике будівництво». Для цього слід 
зосередитися на одному конкретно-
му прикладі. Недавно прес-служба 
обласної адміністрації повідомила, 
наче фактично уже звели унікальний 
дитячий садок у вигляді «бджоли-
них стільників» у селищі Іларіоново 
Синельниківського району. І далі чи-
таємо про здійснення цього «масш-
табного будівництва»: «Просторі та 
світлі кімнати, енергозберігаючі тех-
нології і сучасний дизайн. Підрядни-
ки утеплили фасад та облаштували 
його різнокольоровими панелями, 
оздобили внутрішні приміщення. 
Нині садочок готують до вводу в 
експлуатацію»… Ви зрозуміли? Так 
завершили споруджувати чи набли-
жаються до завершення? Особливо 
якщо знати, що на початок жовтня 
цього року готовність об‘єкту стано-
вила 81 відсток!

Тепер же знайте і про те, що рік 
тому, у жовтні 2019-го, дитячий са-
док в Іларіоновому був зведений на 
76 процентів. Тобто з тих пір і до цих 
готовність змінилася аж на 5%. Ота-
кими ударними темпами здійснюва-
лося його «Велике будівництво» про-
тягом останнього року. Знайте і біль-
ше: іларіонівський садок насправді 
споруджувати почала ще минула 
влада Петра Порошенка, який закли-
кав саме в сільській місцевості буду-
вати дитсадки. А ввести «комплекс на 
115 місць, з їдальнею, актовим залом 
і спортивним, на шість груп – одна 
ясельна та п’ять для дошкільнят» 
планували рівно рік тому, у 2019-му. 
То яке відношення має він до «Вели-
кого будівництва», ініційованого уже 
цього року новим Президентом? Як 
жартують в Іларіоновому, «до плагі-

ату вдалася у Дніпрі теперішня вла-
да, щоб і собі, і Зеленському, і людям 
замазувати очі». Незважаючи на те, 
що тут привід не хвалитися «поперед 
батька кваплячись у пекло», а бити 
на сполох. Бо є ще один «нюанс»: 
оригінальний «бджолиний» дитса-
док у селищі Іларіонове не перший 
на Дніпропетровщині. Перший як 
дві краплі схожий на цей два роки 
тому звели в селищі Слобожансько-
му. Тільки в Слобожанському на його 
спорудження витратили 35 мільйо-
нів гривень, а в Іларіоновому уже за-
раз вдвічі більше.

Та річ же в тім, що ситуація з Іла-
ріонівським дитсадком і не пооди-
нока, і не виняткова.  І що, причому, 
цікаво: будівництво більше п’яти де-
сятків споруд насправді тут почина-
лося і два, і три, і навіть більше років 
тому. Але з приходом на ключові в 
країні позиції «Слуг народу» будови 
були зупинені – заморожені як при-
йнято казати. Стверджували, наче че-
рез брак коштів, «котрі скінчилися в 
державі». Та досить було Президенту 
Володимиру Зеленському оголоси-
ти програму «Велике будівництва», 
як про довгобуди згадали. Все одно, 
що вони стали знахідками для влади. 
Рятівними «подарунками».Такі при-
клади ще: в останніх повідомленнях 
раз у раз обіцяють ось-ось ввести в 
експлуатацію «звичайні» дитячі сад-
ки у селах Павлопілля Нікопольсько-
го району, Вільне Новомосковського 
і Миколаївка П‘ятихатського. Оголо-
шуючи їх як об‘єкти «Великого будів-
ництва». А як то насправді? На кінець 
осені минулого 2019 р. готовність дит-
садка в Павлопіллі становила 51%, на 
даний час доросла аж до 54% - додала 
тобто лише 3%. У Вільному, правда, 
де без дитсадка «виросло ціле поко-
ління», доточили 8%, сягнувши на-
решті 88-ми. Нарешті у Миколаївці 
залишилося ніби тільки на 11% доро-
бити, щоб запустити у дію. Аналогіч-
на ситуація з реставрацією опорних 
шкіл у двох райцентрах - Покров-
ському та Томаківці. У Покровському 
на даний момент готовність стано-
вить 67% проти минулорічних 52-х, 
а в Томаківці тільки 65-ть проти то-
рішніх 48%. Обидві школи в рамках 
програми «Великого будівництва» 
до початку навчального року, пові-
домляють, ввести не вдалося, але до 
кінця нинішнього календарного обі-
цяють кров з носа здати. Адже ледве 
не епохальне будівництво!

Не можна промовчати і про те, 
що бадьорі запевнення в унісон об-
ласної держадміністрації і обласної 
ради, наче «Велике будівництво» 
в регіоні сягає нечуваних темпів і 
масштабів, не співпадає з даними 

управління статистики в області. Ос-
тання  сповіщає, що саме цього року 
обсяги виконаних будівельних робіт 
склали трохи більше 11 мільярдів 
гривень, а це на 15 відсотків менше, 
ніж за аналогічний період минуло-
го року. Причому, нове будівництво 
складає менше 30% від загального 
обсягу і головним чином є перехід-
ним з попередніх років. Тобто все це 
незавершені раніше і вчасно довгобу-
ди. Зате  переважають капітальні та 
поточні ремонти, реконструкції і тех-
нічні переоснащення.

Деякі місцеві ЗМІ ще до нашої пу-
блікації прокоментували це наступ-
ним чином: «З-за жадності та нероз-
торопності чиновників Зеленського у 
нашій області все більше і більше не-
добудованих шкіл, дитсадків та ста-
діонів, якими найближчим часом не 
можна буде користуватися. Повільні 
темпи робіт і їх погана якість, зриви 
строків і  спроби відкривати незавер-
шені об’єкти – все це ознаки кримі-
нально-корупційної практики, коли  
і «Великим будівництвом» як таким 
не переймаються, а молотять за ра-
хунок його «відкати», збагачуючись 
як на дріжджах». Що так, то так. Бо з 
джерел, які в середовищі, уявіть, об-
ласної  адміністрації (ось тільки про-
сять себе не називати) тут «цирку-
люють чутки про «відкати» готівкою 
мінімум в 25 – 30 відсотків». Чутки? 
Які чутки? Знову ж таки  сама адмі-
ністрація повідомляє, що «на 9 об‘єк-
тах обласна рада дає команди опла-
чувати акти виконаних робіт лише 
після того, як з нею «розрахуються» 
підрядники» - це, мовляв, «точно ві-
домо». Багато на цей рахунок точно 
знає і облрада стосовно навпаки об-
ладміністрації. Куди, питається в та-
кому випадку, ще далі!?

А антикорупційно-люстрацій-
на громадська організація і обласну 
раду, і обласну адміністрацію має на 
увазі, коли повідомляє, що обласна 
влада не добудувала, але оптимістич-
но обіцяє, що добудує три стадіони. 
Перший у селищі Софіївка, другий 
в Царичанці, а третій – це «Олімпій-
ські резерви» в обласному центрі. І 
далі: «Найцікавіше у цій історії те, 
що кошти були виділені, та як зазви-
чай виходить і в Зе-команди, наразі 
безслідно зникли». А шукають їх те-
пер все одно, як голки у скирті сіна. 
За принципом навіщо витрачати 
сили і когось карати, коли що з возу 
впало, те пропало. Інша річ, що нау-
ка давно довела: якщо в одному місці 
– скажімо, в бюджеті – пропало, то 
в інших – точно в чиїхось приватних 
кишенях та гаманцях - з‘явилося.
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Земля,  яку сходив малими, босими ногами…
Від остаточного зубожіння село, як і весь тоді район,  вря-

тувала обласна науково-практична конференція по забудові 
та благоустрою районів Дніпропетровщини.  За короткий 
строк покінчили з бездоріжжям, газифікували села, з’явили-
ся  цілі вулиці з сучасним житлом для людей.  У тому вересні  
1995-го  Вербуватівку теж зачепила хвиля справді масштаб-
ного будівництва.

 Селу пощастило у тому, що тут звели сучасну амбулато-
рію. Проблеми з медичним  обслуговуванням разом з вербу-
ватівцями відчували    й мешканці  сусідніх з ними  Нижнян-
ки, Долини, Веселої Гірки, Вербського, Широкої Балки. Тож 
новобудова була просто коштовним  подарунком.   Хоча й не 
стали  багаті на власних лікарів, але  виїзні бригади медиків 
обласного центру регулярно вели прийом людей.

Між тим  справи в аграрному секторі економіки дійш-
ли до того, що обробіток землі, тваринництво давали лише 
збитки.  Як вихід з ситуації, почали створюватися  фермер-
ські господарства. На той час Володимир Зоренко працював 
заступником голови тутешнього  колгоспу «Авангард». Тре-
ба сказати, Володимир Григорович  народився у Вербуватів-
ці, тут навчався у школі.  І, хоч доля водила його  по різних 
усюдах, повернувся на батьківську землю. А вже коли рідне 
село  опинилося практично сам на сам  зі своєю безвихіддю, 
Зоренко  і ще  четверо таких самих відчайдухів, як він, узяли 
в обробіток по 20 гектарів землі. Як кажуть, на пробу. Хоча 
за законом дозволялося брати «в одні руки»  майже втричі 
більше.     

Так було створене фермерське господарство з  доволі 
символічною назвою  «Зоря». Наче вже тоді була впевне-
ность в успіху справи, за яку взявся. Кажуть, для того, щоб 
досягти якоїсь великої мети, потрібно передусім чітко її ба-
чити.  Створюючи своє фермерське господарство, Зоренко 
не лише  знав тонкощі виробництва сільськогосподарської 
продукції, а й, маючи амбіційний характер, був впевнений 
у собі. 

Було нелегко ставати на ноги, але поступово «Зоря» роз-
ширила  площу землі для виробництва, а більша площа дає 
можливість ефективніше розподіляти ресурси й вирощу-
вати вищі врожаї. У 2000 році взяли в оренду цілу рільничу 
бригаду збанкрутілого на той час колгоспу «Перемога». Ти-
сяча гектарів землі разом з механізаторами перейшли до Зо-
ренка. Зібрали непоганий врожай, люди отримали зарпла-
ту. Пішла чутка про те, що в «Зорі» непогано дають на пай. 
Невдовзі господарство вже орендувало чимало  земельних 
паїв.Забігаючи наперед: cьогодні в обробітку «Зорі»  більш 
як 5 тисяч гектарів землі.

І ставок, і млинок, ще й тепличний огірок
 ФГ «Зоря»   вже існувало, проте  було ніби віртуальним 

– ні контори, ні сільгосптехніки на ходу, ні більщ-менш при-
датних  тваринницьких приміщень.   Облаштуватися своїм   
коштом не виходило.  Для ефективного ведення господар-
ства власних грошей фермеру  замало. Тому   доводилося  
брати кредити. Зоренко бере їх й досі. У строк віддавати 
позичені гроші є нормою для нього.  До речі, щоб набути 
статусу правонаступника  частини  майна колгоспу, «Зоря» 
зобов’язалася за п’ять років погасити   борги «Авангарду» пе-
ред державою. А це без малого   мільйон гривень.

 Розплатилися й почали приводити   у порядок наявну 
спадщину. Зокрема, взялися за реконструкцію старих тва-
ринницьких приміщень,   на базі яких   вирішили спорудити 
потужний свинокомплекс на п‘ять  корпусів. Тепер це    тва-
ринницьке містечко, у  якому не лише  створено усі умови 
для роботи людей, а й  навіч турбота про тварин – для поро-
сят тут облаштували килимки з електрообігрівом. 

Свинарство на початку фермерства майже повсюди було 
найбільш пріоритетною галуззю, швидкою  на віддачу. Та 
коливання закупівельних цін заважало розвитку цього виду 
діяльності. Тож, якщо спочатку на свинокомплексі фермер-
ського господарства налічувалося 12 тисяч голів свиней, то 
згодом     поголів’я скоротилося вдвічі.

«Зоря» - багатопрофільне сільгосппідприємство. Крім 
вирощування зернових та технічних культур, свинарства,  
тут займаються рибництвом, бджолярством, у теплицях зні-
мають врожаї овочів, виробляють борошно,крупи. До речі, 
вербуватівська теплична вітамінна продукція давно «пропи-
салася» на полицях міських магазинів та ринків. І хліб тут пе-

Знелюднення українських сіл  передусім 
залежить від влади. Вона робить усе, 
щоб найродючіші у  світі чорноземи не 
належали селянам. Тому  сьогодні  такі 
жалюгідні інвестиції у соціальну сферу 
аграріїв.Залишається жахливим стан 
сільських доріг.
 Але, на щастя, є винятки, коли мешканець 
села може задовольнити усі, або майже 
усі,  свої життєві  потреби  нікуди не 
виїжджаючи. Звідки не втікають, а куди 
перебираються жити навіть з обласних 
центрів.  
 Таким винятком на Юр’ївщині є село 
Вербуватівка

ЧОМУ ВЕРБУВАТІВКА   
ГОРОЮ   ЗА  ЗОРЕНКА

чуть такий смачний,  що дехто навіть з іншого села не лінується  
гайнути сюди по гарячу хлібину. Але найперші палянички – 
школі, дитсадку, а вже потім у магазини.

Фітнес,  власний Інтернет,  ландшафтний   парк 
Усе це тут, у Вербуватівці.  Реалії, завдяки яким тутешнім 

селянам   вистачає «городських» принад, а дечому  може поза-
здрити навіть місто. Наприклад, диво-парку. Усю його терито-
рію розбито на різні природні зони – пустелі, кам’яні джунглі, 
водойми. Дзюрчать струмочки фонтанів, привабливають пахо-
щами алеї троянд, бузку. На дитячій частині парку  свої дива 
-  казкові персонажі, усіляка, правда, гіпсова,  фауна.   І над усі-
єю цією фантастичною красою здіймається металеве дерево, 
на «гілках» якого закріпили майже 80 різнокольорових шпакі-
вень. Розповідають, кожна сім’я пернатих має тут своє окреме 
житло.  До речі, лише на облаштування своєрідної галявини 
казок витрачено майже мільйон гривень. Це винятково власні 
кошти вербуватівських  фермерів.

Побувавши  у Вербуватівці, на власні очі переконуєшся, 
що є в нас на селі справжні господарі. Тому майбутнє в укра-
їнського села має бути, аби лиш держава підставила плече. У 
фермерського  господарства чимало ресурсів задіяно для того 
аби місцева інфраструктура задовольняла потреби і доросло-
го населення, і молоді. От тільки клуб замалий, в якому важко 
уживаються гуртки художньої самодіяльності й спортивні сек-
ції. А так є на селі навіть свій каток, його  працівники гаража 
заливають взимку, є вуличний спортивний  майданчик з тре-
нажерами.  

  Що для Парижа Ейфелева вежа, то для вербуватівців 
ажурне, понад  40 метрів заввишки, металеве плетиво кон-
струкції  Інтернет-  радіомовлення. Завдки появі у селі швид-
кісного бездротового Інтернету, стало можливим у  центрі, на 
Молодіжному бульварі,  обладнати  Wі-Fі-зону. 

Для когось з тутешніх мешканців  послуги Інтернету не 
така  вже й необхідна річ. Чого не скажеш  про звичайні побу-
тові зручності. Так от є у Вербуватівці і свій Будинок побуту з 
перукарнею, пральнею та лазнею. Зокрема, попрати білизну 
коштує від 12 до 25 гривень. Тут тобі й сушарка, й прасувальна 
дошка, й самі  праски. Тепер черга за швейною та взуттєвою 
майстернями. Це у планах на майбутнє.

Плани, плани. Їх так багато.І на все потрібні гроші. От по-
чали будувати  церкву  з червоної цегли. Вже зараз вгадується 
майбутня  велична споруда. А навколо акуратно складена у 
штабелі  цегла, тротуарна плитка, яку, до речі, виготовляють 
самі. Є у господарстві свій будівельний підрозділ. 

Від добра добра не шукають. А навіщо його щукати, те до-
бро, коли воно ось тут, поряд.  Знайомлячись з життям юр’їв-
ської глибинки, пригадалася ця народна мудрість. А коли стрі-
лися  на дорозі люди, не могла не спитати в них,  чи добре їм  
тут живеться.

    - Я тут приїжджа, раніше жила у Якутії, - каже  Ольга 
Васильченко, жінка в літах.- Мені найбільше подобається, що 
у нашому селі є баня. А так у магазинах усе потрібне можна 
купити. От зараз на «веліку»   якраз у магазин їду.

А цих  молодих жінок, вони назвалися працівницями клу-
бу, й калачем не заманиш  у місто.

- Та ви що ?- сміється Світлана Матюхова, -  ми з своєї Вер-
буватівки нікуди. Скажіть, де ще в районі така краса, - оберта-
ється  у бік  трояндових алей. 

Й справді. Якось незвично тут. Курорт не курорт – он і го-
тель є з люксами та звичайними недорогими номерами.  При-
їздіть, відпочивайте на природі.  І діло  не лише у квітах, поде-
куди екзотичних, і не у білокорих берізках, спеціально привезе-
них сюди  здалеку, а у  синівській  любові  Зоренка до села, його 
людей.  До дідівських та батькових стежин.

  Тому й вийшли вербуватівці всі гуртом  на блокування 
залізниці, перекрили рух поїздів, коли було здійснено спробу 
рейдерського захвату господарства, а його керівник зник. Піш-
ли різні чутки про вбивство, полон. Люди були сполохані не на 
жарт, стояли з плакатами, вимагаючи знайти, як тоді думали, 
викраденого фермера. 

… Усе обійшлося, усе стало на свої місця. Але та підтримка 
людей, їх вихід  на колії не забулися. Тому слід  й далі працюва-
ти на землі так, аби село  ставало  ще заможнішим, щоб перед 
дітьми та онуками соромно не було. І, як видно, у ФГ «Зоря» з 
цим усе в порядку.

Валентина КОРДЮКОВА. На світлинах Вербуватівка у всій своїй красі.

У ЦЬОМУ переконаний ві-
домий хлібороб Олександр Ка-
лашник із Межівського району. 
Бо сьогодні природні аномалії 
приносять аграріям такі «сюрп-
ризи», з якими вкрай непросто 
займатися рослинництвом. Тим 
паче на Межівщині, де конти-
нентальний клімат окраїн До-
нецького кряжу - із вищими 
морозами взимку і сильнішою 
спекою влітку - особливо відчут-
ний. Напередодні Дня праців-
ників сільського господарства 
ще молодий, але досвідчений 
голова ФГ «Калашник» розпо-
відає про свій рід Калашників, 
непростий для землеробів рік 
і зміни клімату. Щонайперше 
Олександр Вікторович підсумо-
вує несподівані для багатьох ре-
зультати виборів 25 жовтня:

- Молодь переважно не ді-
йшла до дільниць. Далася взна-
ки зневіра від минулорічних 
виборів, їхні переможці забу-
ли про свої обов’язки. Навіть 
елементарне не зробили – досі 
не визначили «євробляхерам» 
прийнятний податок на ввезені 
з Європи авто. На виборах 25 
жовтня голосувало переважно 
старше покоління, і вони за-
лишили тих самих людей на 
посадах, бо остерігаються змін. 
Я не виграв вибори очільника 
Межівської ОТГ, вдячний зем-
лякам, які підтримали мою кан-
дидатуру, що ж, це досвід. Але 
від Аграрної партії є 3 депутати 
Межівської селищної ради, що 
вважаю значним досягненням. 
Це начальник ТОВ «Геоленд» 
Юлія Острянин, інженер нашо-
го ФГ Гурбан Будагов, Микола 
Ігнатьєв, що працює на власній 
землі. Через них домагатимемо-
ся прозорості рішень сесій, ви-
користання бюджету  виключно 
в інтересах громади.  

У Слов’янці рід 
Калашників ростить хліб                       

з давніх-давен 
- Олександре Вікторовичу, 

очолюване Вами фермерське 
господарство працює 14 років, 
а до цього був період родинно-
го господарювання на власних 
паях…

-  Тут варто згадати діда, 
Семена Калашника, він з 1928 
року. Після визволення краю від 
німців був мобілізований на від-
будову Дніпропетровська і заво-
дів. Працював у трудовій армії, 
поруч із полоненими німцями, 
став гарним будівничим. Після 
кількарічної праці повернувся в 
рідну Слов’янку, де коріння роду 
Калашників. У колгоспі освоїв 
трактори «Універсал», «Натік». 
Ними днями й ночами перевер-
тали степ, кабін на них не було. 
А ще в кінці зміни потрібно було 
зняти важкий чавунний піддон, 
злити масло, прикрутити під-
дон і залити масло. У діда колі-
на були попечені тим піддоном, 
бо ніколи було чекати, коли ви-
холоне. Освоював цілину в Ка-
захстані. Семен Олександрович 
став одним із кращих комбай-
нерів слов’янського колгоспу. 
Першого колгоспного «Джон 
Діра» саме йому довірили. Був 
і ковалем, будинок з дружиною 
Марією Петрівною, куховаркою 
тракторної бригади, змурували.

- Тож любов до техніки у Вас 
спадкова? 

- Можливо, починав освою-
вати її підлітком з мотоцикла 
«Мінськ», як і мої ровесники в 
90-х (усміхається). А дідусь учив 
ремонтувати культиватори, 
трактори поки жив, до 2006-го. 
Навчив і комбайном управляти. 
Батьки теж трудилися в колгос-
пі: тато, Віктор Семенович, во-

«На зміни клімату слід 
належно реагувати»  

дієм, мама, Ніна Олексіївна, ви-
хователем у дитсадку. А її мама, 
Віра Воробйова, була дояркою, 
потім завідувала свинофермою. 
І зять, Олександр Скляр, працю-
вав трактористом. Тож на мо-
мент розпаювання наша родина 
мала біля 30 гектарів пайової 
землі. Лише батька не внесли в 
списки, бо перед цим звільнився 
з колгоспу. 

- А як із майновими паями? 
- На всіх виділили старень-

кий Т – 74. Хоч і древня, але не-
замінна техніка. А найбільше 
переживав за колгоспом, як і всі, 
дідусь Семен – як далі жити, що 
робити? Чим землю обробля-
ти, коли «ляже» пайовий «вете-
ран»? Де брати насіння, сівалку, 
реманент? Чим жнивувати? 
Дуже нелегко тоді було. Та й те-
пер – помочі від держави ніякої.  

- Та все ж перша борозна на 
власній землі пролягла…

- Це сталося у 1999-му. Я до-
помагав у вихідні від навчання 
в аграрно-економічному універ-
ситеті дні. У 2004-му закінчив 
його, одружився, у нас зі Світла-
ною народилася донька Даша. З 
наступного року я вже працю-
вав у полі самостійно. А з про-
полкою взагалі чудно вийшло 
– довелося їхати на лан, і нікому 
показати, як це робиться. Батько 
й каже: та все просто, колесом за 
третій ряд заїжджаєш, і - впе-
ред! (усміхається).

Становлення ФГ «Калашник» 
- Диплом про вищу освіту 

допоміг створити фермерське 
господарство в 2006-му?

- Тоді без нього вже не давали 
землю. Нам виділили всього 12 
гектарів. Батько став засновни-
ком, а я головою ФГ, мама і 
дружина, яка зараз у відпустці 
по догляду за третьою дити-
ною, члени господарства. Якраз 
тоді ми стяглися на стареньку 
«Ниву». І почали брати земельні 
паї в оренду. А новий «МТЗ – 82» 
змогли придбати лише в 2010-
му. Тепер обробляємо біля 900 
гектарів за договорами оренди, 
власникам паїв виплачуємо по 
12 тисяч гривень, до бюджету 
перераховуємо 827 тисяч грн. 
податків.  

- Олександре Вікторовичу, 
ріст господарства вимагає і біль-
ше техніки та умілих рук з її екс-
плуатації?  

- Безперечно, і в селі їх не-
просто знайти. Наше ФГ має 
десять сумлінних працівників, 
всі офіційно оформлені. Люди 
на «відмінно» трудяться рока-
ми, найдавніше Володимир 
Сидоренко і Максим Таран. Усі 
зі Слов’янки і Новогригорівки, 
останніх підвозимо. Господар-
ський двір ФГ «Калашник» об-
лаштували біля свого будинку. 
Є комбайн «Джон Дір», трак-
тор «Кейс – 335», сівалка «Кінза 
– 3700», культиватор «Хорш-А-
гро-Союз» 12-метровий, із боро-
нами. Працівників годуємо, на 
кухні смачно готує Надія Леоно-
ва. Город поруч, вирощуємо для 
себе овочі, інше докупляємо. У 
відпустку йдемо у січні, а в лю-
тому виходимо і готуємо техніку 
до сівби, підживлення озимини, 
батько опікується взаємодією з 
партнерами.

 «Маємо пристосуватися до 
погодних умов»

- Ви як голова господарства 
не обмежуєтесь організацією 
польових робіт і їхнім забезпе-
ченням, а і самі працюєте на 
техніці?

- Під час сівби я постійно 
в полі, у жнива - на комбайні. 
Мені треба зрозуміти, де яка 
урожайність. Чимало експери-
ментую з різними сортами і гі-
бридами. Найкращий урожай 

дає пшениця «Смуглянка» ки-
ївського інституту. Порівнював 
її з іншими вітчизняними, іно-
земними  сортами – всі гірше 
себе показують. А сонях краще 
іноземної селекції.

- А що допомагає рослинам 
вистояти під час неймовірної 
спеки? 

- Це важке питання. Тим 
паче, що зрошення не застосо-
вуємо, а опадів у Межівському 
районі обмаль. Торік урожай 
був 25 центнерів на круг, вга-
дали посіяти під опади. Цей 
рік аномальний – те, що сіяли 
в строк на початку травня, зов-
сім слабе. Кукурудза дала по 
20 цнт., сонях - по 12, у малій 
шапці насіння скраєчку, тонке, 
як соломинка. А там, де сонях 
сіяли в перших числах черв-
ня, після опадів, він чистий і 
«вискочив» -  від 15 до 18 цнт. 
Ранні зернові – добре. 

- І від інших фермерів до-
водилося чути подібне. Тож 
як тепер бути хліборобам – пе-
реглядати рекомендовані стро-
ки сівби? 

- Вважаю, нам треба реагу-
вати на різке потепління кліма-
ту. В умовах Степу слід якомога 
швидше застосувати нульовий 
обробіток грунту. Так, пере-
хід на нову систему вимагає 
значних затрат щонайперше 
на стерньову сівалку, без неї не 
посієш. Можна використовува-
ти шестиметрову одеську «ВЕ-
ЛЕС-АГРО», або «Турбосем» з 
«Агро Союзу». Солома, стебла 

дрібняться та рівномірно роз-
поділяються по полю, поверх-
ня якого має бути рівною. Тоді 
шар мульчі захищає рослини 
від сонця, збереже вологу, не 
дасть рости бур’янам та ство-
рить корисну мікрофлору. Гли-
бина висіву краще мінімальна, 
приблизно 2 см, з 5-ти см сходи 
з’являються пізніше, це втрати 
урожаю.

- А до яких висновків схиля-
ють спостереження за густотою 
рослин? 

- Все змінюється. Зі спілку-
вання з головами господарств, 
де працює «нуль», гарно ро-
дить пшениця з міжряддям 35 
см, з 18 – 37 насінинами на по-
гонний метр, де кожна дає кущ 
до 10 стебел із колосками. Ми 
ж досі сіємо з міжряддям 15 см, 
до ста насінин на метр. Як вид-
но, економія і в насінні, і в міні-
мізації обробітку, в пальному. 
Слід переходити і на перспек-
тивне органічне землеробство. 
«Агро Союз» 18 і 19 листопада 
проводить семінар з нульового 
обробітку в «Бартоломео» Дні-
пра, відвідаю.

- Отже, хліборобам варто 
вчитися, щоб замінити класич-
ну систему обробітку грунту з 
оборотом пласта, аби непри-
крита земля не перегрівала ат-
мосферу. За даними Вікіпедії, 
у Канаді, Бразилії, Парагваї і 
Аргентині на більшій половині 
земель - нульова система об-
робітку. Сподіватимемося, що 
у Вашому господарстві, та і у 
всьому Межівському районі, де 
потужна Асоціація фермерів 
та землевласників, ця потрібна 
справа швидко пошириться. 

- Так, якби не Асоціація, у 
2018 році, коли суд, прокура-
тура і поліція Межової зі стрі-
ляниною «віджали» мозолями 
вирощене, мені б ніхто не до-
поміг. Тоді всі фермери краю 
зрозуміли: треба триматися 
разом в Асоціації, займатися 
Фермерською Самообороною, 
мати свою газету. До речі, га-
зету «Фермер Придніпров’я» 
шаную за те, що незалежна і 
пише правду, передплачую її 
усім 180 орендодавцям. З наго-
ди Дня працівників сільського 
господарства вітаю трудівників 
ФГ «Калашник» і усіх побрати-
мів по хліборобській праці та 
причетних до неї, зичу міцного 
здоров’я, добрих змін для гро-
мад і України!

- Дякую за розмову, Олек-
сандре Вікторовичу! Спасибі 
за благородну, подвижницьку 
працю, хай щастить в житті і 
на хлібній ниві!   

Розмовляв Григорій 
ДАВИДЕНКО.

На знімку: працівники 
ФГ «Калашник» (зліва 
направо) тракторист Андрій 
Скорик, різноробочий 
Руслан Самодрига, 
тракторист Олександр 
Соболь, різноробочий 
Владислав Кірієнко, 
засновник господарства 
Віктор Калашник, голова 
ФГ Олександр Калашник, 
тракторист Володимир 
Сидоренко, різноробочий 
Олексій Мороз, водій 
Олександр Шустров.
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ПРАВОВЕ ПОЛЕ

ДОГОВІР
А чи знаєте Ви, що мавзолей Тадж-Ма-
хал є нічим іншим як даром Падишаха 
Імперії Великих Моголів Шах-Джахан 
своїй улюбленій дружині Мумтаз-Махал, 
яка раптово померла у віці 36 років, на-
роджуючи чотирнадцяту за рахунком 
дитину. Даний подарунок вважається 
одним з найбільш незвичайних і дорогих в 
Світі. Така собі дарча після смерті.
Не таким дорогим, але досить незви-
чайним і, напевно, шокуючим за своїм 
змістом подарунком, був подарунок 
Вінсента Ван Гога. Своїй коханій дівчині 
з французького будинку розпусти він по-
дарував шматок свого вуха, загорнутий 
в невеличкий клаптик тканини. Дівчина 
після такого підношення втратила сві-
домість і довго не могла прийти в себе. 
А коли прийшла, то більше бачитися з 
Вінсентом не захотіла.
А ось найбільш екстравагантним пода-
рунком до сьогоднішнього дня вважаєть-
ся подарунок короля Франції Людовіка 
XIV, який він зробив для своєї, до слова 
сказати, нелюбимої дружини. Самодер-
жець не придумав нічого більш оригі-
нального, ніж замовити і подарувати їй 
півторакілометрове соболиное манто, 
яке вистелили від її ліжка до альтанки в 
саду. Це для того, щоб вона могла проки-
нутися і відразу своїми босими королів-
ськими ніжками піти снідати прямо по 
хутрі.
В сучасній Україні перші два вищезгада-
них подарунка не можуть вважатися 
даром з юридичної точки зору. Справа в 
тому, що договір дарування - це угода, 
при якій дарувальник безоплатно передає 
обдаровуваному у власність річ, а обда-
ровуваний її приймає. Якщо обдаровува-
ний відмовився прийняти дар, то угода 
дарування вважається не відбулася.
Конкретизую. Як ми бачимо, в першому 
випадку обдаровувана Мумтаз-Махал 
в момент передачі їй речі була вже мер-
тва, а в другому випадку дівчина Ван 
Гога не те, що не прийняла подарунок, а 
взагалі на час втратила свідомість. Ін-
шими словами, обдаровані dejure не при-
йняли дар, а значить, і угоди дарування є 
нікчемними.

Загальні поняття про договір 
дарування
Дарча, договір дарування, дарча на 
квартиру, договір дарування квартири, 
оформлення дарчої на квартиру, дарча на 
землю, дарча на машину, договір дару-
вання рухомого майна - це все одні й ті ж 
відносини, в яких одна сторона дарує річ, 
а друга зобов’язується її прийняти. Трохи 
повторюся, але ще раз зверну Вашу увагу, 
що договір дарування не є одностороннім 
правочином. По ньому одна сторона да-
рує, а друга повинна прийняти цей дар.
Дарувати можна рухоме і нерухоме май-
но, гроші, цінні папери, майнові права. 
Найголовніше, щоб дарувальник був 
власником дару і мав право ним розпоря-
джатися.
Обидва учасники угоди повинні володіти 
належним рівнем дієздатності, а також 
бажати настання наслідків угоди.
Дарча на дитину укладається з участю 
опікунів (як правило батьків), які і при-
ймають за дитину рішення про прийнят-
тя дарунка або відмови від нього.
Договір дарування не може бути взятий 
під примусом або в силу обману. Також 
він не може бути укладений на вкрай 
невигідних для сторони умовах. При 
таких обставинах дарча може бути ви-
знана в судовому порядку недійсною, що 
спричинить за собою повернення об’єкта 
дарування початковому власнику без 
будь-яких компенсацій.
Оформлена дарча може бути в усній 
формі, простій письмовій формі або 
нотаріальній формі з наступною його 
державною реєстрацією. Все залежить 
від об’єкта дарування та домовленостей 
сторін. Наприклад, якщо ви даруєте своє-
му приятелеві наручний годинник або 
телефон, то в такому випадку ви можете 
обійтися дарчою в усній формі. Якщо ви 
даруєте офісну техніку юридичній особі, 
то в такому випадку договір дарування 
необхідно укладати в простій письмовій 
формі, так як підприємству необхідно 
буде поставити таке майно на свій баланс. 
А ось якщо ви даруєте квартиру, частину 
квартири (дарча на частину квартири), 

дарування
будинок (дарча на будинок) або земель-
ну ділянку, то в такому випадку вже не 
обійтися без обов’язкового нотаріального 
посвідчення договору та його реєстрації у 
відповідному реєстрі.
Вартість оформлення дарчої в нотаріаль-
ній формі, як правило, включає в себе 
витрати на оцінку об’єкта нерухомості, 
нотаріальні послуги, військовий і пенсій-
ний збір, державне мито, а також податок 
на прибуток, так як обдаровуваний отри-
мує вигоду у вигляді майна. Чим дорож-
че буде оцінений об’єкт дарування, тим 
більшими будуть витрати з оформлення 
угоди. Винятковий випадок, коли податок 
на прибуток не сплачується - це угода 
між родичами першої лінії (подружжя, 
діти, батьки).
Моментом переходу права власності на 
дарунок від дарувальника до обдарову-
ваного - це момент фактичного вступу 
обдаровуваного у володіння річчю. Тобто, 
якщо ця річ належить до рухомого май-
на, то це отримання її від дарувальника 
фактично в руки обдаровуваного, або в 
вказане місце або приміщення, або от-
римання обдаровуваним ключів (кодів, 
логінів, паролів), після чого він може 
використовувати річ безперешкодно .
Момент переходу права власності від 
дарувальника до обдаровуваного на не-
рухомість (будинок, квартиру, земельну 
ділянку) - це момент реєстрації зміни 
права власності у відповідному реєстрі, 
яка, як я вже говорив, можлива виключно 
після підписання і нотаріального оформ-
лення відповідного договору дарування 
на об’єкт нерухомості.

Договір дарування нерухомості
Всі ми, юристи, хоч раз в житті чули 
питання на консультації по типу: «Як 
переписати квартиру (будинок) на сина / 
доньку / онука / онучку / брата / сестру / і 
т.д.?». Щоразу під цією фразою ховається 
питання саме про порядок укладання 
договору дарування на нерухомість або 
оформлення дарчої на квартиру. Але 
звідки взялася ця фраза «переписати 
майно на когось»?
Справа в тому, що до 1991 року, в нашій 
країні не існувало поняття права власно-
сті на квартиру. Все житло в багатоквар-
тирних будинках було державним і пере-
давалося громадянам лише в користуван-
ня, що оформлялося шляхом реєстрації 
їх постійного місця проживання (про-
пискою). У підсумку, якщо громадяни 
вирішували робити обмін чи дарування, 
то це робилося шляхом зміни реєстрації 
їх постійного місця проживання. Тобто 
зміною прописки. Від цього і пішов в 
народі вислів «переписати квартиру на 
кого-небудь».
В сучасній Україні, коли більшість об’єк-
тів нерухомості приватизовано і знахо-
диться у власності громадян, вищезгадана 
схема з переписуванням вже неможлива. 
Єдиний спосіб подарувати своє житло 
або землю третій особі - це укладення 
договору дарування, який обов’язково 
посвідчується нотаріусом і реєструється у 
відповідному реєстрі.
Угоди відчуження, до яких відноситься 
дарча, оформлені в простій письмовій 
формі, є нікчемними. Теж саме стосуєть-
ся і, так званих, «домашніх угод», коли 
сторони, щоб уникнути сплати податків 
та інших витрат, які будуть при оформ-
ленні угоди в нотаріуса, оформляють 
договір в простій письмовій формі, а 
потім визнають його дійсним в судово-
му порядку. Це явно незаконний спосіб 
оформлення угоди і надалі її можна буде 
без проблем скасувати.
Порядок оформлення договору даруван-
ня на нерухомість
Оформлення дарчої на квартиру, напри-
клад, відбувається в три етапи: підготовка 
до операції, її висновок і реєстрація.
До угоди завжди необхідно готуватися 
заздалегідь.
Першою вашою дією має бути звернення 
до нотаріуса за консультацією, щоб він 
зміг перевірити ваше майно на наявність 
заборон і арештів, а також вивчити пра-
вовстановлюючі документи на предмет 
відповідності чинному законодавству. 
Така дія необхідна для того, щоб в момент 
оформлення і реєстрації угоди не було, 
так би мовити, сюрпризів. Ну уявіть, 
що ви приїхали до нотаріуса в призна-

чений вам час, з обдаровуваним, усіма 
документами і сильним бажанням все 
оформити як можна швидше, а в реєстрі 
прав власності накладено заборону на все 
ваше майно, ну або технічний паспорт 
настільки старого зразка, що нотаріус не 
матиме права оформити вам дарчу. Буде 
неприємно.
Загалом для того, щоб такого не було, 
запишіть собі в пункт номер один: «Звер-
нення до нотаріуса за консультацією».
Пункт номер два - це підготовка доку-
ментів на угоду. По-перше, це оцінка 
нерухомого майна, яке буде даруватись. 
Робиться вона досить швидко (1-3 дні), 
однак не миттєво. Тому подбайте про неї 
заздалегідь.
По-друге, якщо у вас старий технічний 
паспорт (складений ще до 2000-х років), 
то швидше за все потрібно буде замовити 
і виготовити новий. З 2013 року технічну 
інвентаризацію передали з бюро техніч-
них інвентаризацій в приватний сектор, 
і процедура їх складання стала значно 
швидшою (1-3 дні). Однак, так само, як і 
оцінка, робиться це не в одну мить і про 
документи необхідно, також, подбати 
заздалегідь.
По-третє, якщо ви готуєте угоду дару-
вання житлового будинку, будівлі або 
земельної ділянки (договір дарування 
земельної ділянки), то у вас на руках 
обов’язково повинен бути витяг із земель-
ного кадастру з кадастровим номером тої 
земельної ділянки, яка дарується або тієї, 
на якій знаходиться будинок. В іншому 
випадку нотаріус відмовить вам в посвід-
ченні та реєстрації договору.
По-четверте, паспорт та ідентифікацій-
ний код, який зараз називається реєстра-
ційний номер облікової картки платника 
податків. Без цих документів жоден нота-
ріус не погодиться оформляти вам угоду. 
А тому переконайтеся, щоб паспорт був 
чинний (повинна бути вклеєна фотогра-
фія відповідно до віку, або отриманий 
ID паспорт з актуальними даними), а 
роздруківка з ІПН була в наявності. Якщо 
стороною договору є іноземець, то йому 
необхідно перед укладенням обов’язково 
звернутися до органів фіскальної служби і 
отримати реєстраційний номер облікової 
картки платника податків. Тільки після 
цього він зможе стати стороною угоди.
По-п’яте, якщо дарувальник ви, і ви пере-
буваєте в зареєстрованому шлюбі, ну або 
об’єкт дарування був придбаний в шлюбі, 
який розірвано, а питання з розділом 
майна, при цьому, вирішено не було, то 
на угоді вам буде обов’язково необхідна 
згода свого чоловіка / дружини, навіть 
якщо колишнього.
Якщо такий чоловік / дружина не хоче 
або не може фізично бути присутнім на 
укладенні дарчим, то він / вона можуть 
оформити відповідну заяву про згоду у 
будь-якого нотаріуса і передати її тому 
нотаріусу, який буде оформляти угоду.
Пункт номер три - при укладанні дарчої 
ви повинні чітко усвідомлювати суть уго-
ди і бажати настання її наслідків. Якщо ви 
збираєтеся угодою дарування оформити 
інші правовідносини по типу застави або 
купівлі-продажу, то в наслідку для сторін 
це може скінчитися досить неприємними 
обставинами, так як, уявна чи удавана 
угода є недійсною, а значить все, що було 
здійснено на виконання такого правочи-
ну, має бути повернуто у первісний стан. І 
уявіть, що ви покупець, який заплатив за 
майно гроші, однак угода була за певни-
ми обставинами оформлена не в договір 

купівлі-продажу, а в договір дарування. 
За підсумком такого «дарувальник» по-
верне собі своє майно шляхом його ви-
требування, а ось ви повернути свої гроші 
не зможете, так як довести, що вони були 
передані дарувальнику і в якому розмірі 
неможливо.

 Договір дарування 
транспортних засобів та іншого 
рухомого майна
Договір дарування рухомого майна в сво-
їй основній більшості оформляється або в 
усному порядку, або в простій письмовій 
формі і не підлягає державній реєстрації. 
Однак з транспортними засобами все 
трохи інакше.
Справа в тому, що договори дарування 
транспортних засобів підлягають обов’яз-
ковій державній реєстрації, а тому до них 
є досить суворі вимоги. Дарча на тран-
спортний засіб може бути оформлена 
виключно в письмовій формі з обов’язко-
вим нотаріальним посвідченням і подаль-
шою реєстрацією.
Для угоди сторони повинні надати нота-
ріусу такі документи:
документ, що підтверджує право власно-
сті на ТЗ;
паспорт та реєстраційний номер обліко-
вої картки платника податків кожної зі 
сторін (відчужувача і набувача);
паспорт, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків подружжя і 
свідоцтво про укладення шлюбу (у разі 
необхідності);
довідка про відсутність арештів на майно, 
що відчужується;
документ про оціночну вартість, визна-
ченої суб’єктом оціночної діяльності від-
повідно до вимог нормативно-правових 
актів з оцінки майна.
Перехід права власності на транспортний 
засіб відбувається після державної реє-
страції зміни власника.

Порядок оформлення договорів 
дарування на рухоме майно
З транспортними засобами ми розібра-
лися вище. Тепер що стосується іншого 
рухомого майна. Це речі, гроші, цінні 
папери, майнові права тощо.
Здебільшого угоди оформляються в усній 
формі без будь-яких реєстрацій. Однак, 
угоди дарування, пов’язані з майновими 
правами або цінними паперами, повинні 
оформлятися в простій письмовій формі 
з дотриманням встановлених для цього 
спеціальних правил. Правила встанов-
люються різними постановами Кабінету 
Міністрів України, Національного Банку 
України і т.п.
Розірвання договору дарування має сенс 
тільки до моменту переходу дару у воло-
діння обдаровуваного, так як розірвання 
договору не тягне за собою такі наслідки, 
як повернення всіх виконаних зобов’язань 
в стан, який був до укладення угоди. А 
тому майно просто залишиться у обдаро-
вуваного і сенсу в цій процедурі ніякого 
немає.
Подати позов про розірвання договору 
дарування або визнання його недійсним 
ви можете протягом трьох років з момен-
ту укладення договору або з того момен-
ту, як ви дізналися, що він був укладений.

Станіслав ЛІФЛЯНЧИК. Юридичний 
ресурс «Протокол».
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З доровенькі були!

Про цілющі властивості спецій знає багато 
хто, ми ж хочемо навести вам три причи-
ни чому потрібно пити корисний напій з 
куркуми кожного дня вранці.

Він чудово впливає на стан шкіри, на обмін речовин 
в організмі, на роботу шлунка і кишківника, інфор-
мує UkrMedia.
1. Вода з куркумою активізує процес засвоєння 
їжі. Спеція має розігріваючий ефект, завдяки якому 
виділяється шлунковий сік, який сприяє перетрав-
ленню навіть жирної і важкої їжі. Такий напій буде 
вкрай необхідний при рясних застіллях або в період 
тривалих святкових вихідних днів.
2. Вода з куркумою і соком лимона - ефективний 
засіб для організму, вона дуже корисна для шкі-
ри. При її вживанні ваша шкіра буде буквально 
світиться зсередини, а що таке прищі і червоні пля-
ми на обличчі ви забудете назавжди!
3. Вода з куркумою - прекрасний жироспалювач, так 
як вона прискорює процеси метаболізму, а також 
сприяє виведенню шлаків і різних шкідливих токсинів.

Що може бути кращим за пучок 
свіжої зелені з власного городу?

Завжди приємно мати на столі за-
пашний пучок свіжої зелені зі свого го-
роду, особливо з настанням весни. Це 
можливо, якщо подбати про посадку 
насіння ще восени. Користуючись ве-
ликою кількістю світла і вологи, вони 
успішно готуються до швидкого про-
ростання.

ПЕТРУШКА
Ця культура погано реагує на протя-

ги, тому місце для посадки повинно бути 
захищене від вітру. У ґрунт заздалегідь 
вносять комплексні підгодівлі, після чого 
приступають до формування грядок на 
відстані близько 15 см одна від одної.

Насіння поміщають у заглиблення і 
засипають ґрунтом на 1 см, а прилеглу те-
риторію мульчують перегноєм, хвойним 
або листовим опадом.

КРІП
Осінньою посадкою кропу можна 

зайнятися в першій декаді листопада. 
Культуру висівають на добре освітлених 
грядках з удобреним ґрунтом.

Поглиблення розташовують по ком-
пасу — з півночі на південь, витримуючи 
між ними відстань у 25 см. Потім грядки 
мульчують торфом і накривають плів-
кою. Для посіву під зиму підходять такі 
сорти, як Грибовський, Амазон, Витязь.

ГІРЧИЦЯ
Ця універсальна городня культура ви-

користовується не лише як пікантна при-
права − її також вирощують для того, щоб 
покращувати якість і структуру ґрунту.

Якщо вирощувати її для отримання 
весняної зелені, то посів проводять з на-
станням перших заморозків. У разі, коли 
гірчицю висаджують як сидерат, термін її 
посадки припадає на вересень − до зими 
вона встигне зійти і підрости.

САЛАТ
Посадити на городі на зиму можна і 

салат. Його насіння відмінно переносить 

Макадамія — австралійський горіх, який цінується за високий вміст жирних кис-
лот, вітамінів і широке коло їх використання. Зовні макадамія схожа на зростаючий 
інжир, вона покрита зеленою оболонкою, а форма нагадує конус. За рахунок свого 
зростання (стебло досягає близько 15 метрів в довжину) рослину використовують 
в садівництві, для створення живоплотів і прикраси алей саду. Корисні властивості 
горіха використовуються в їжі, косметології і навіть парфумерії.
Чому варто спробувати
Макадамія дозволяє позбутися зайвих таблеток і болю в суглобах. На місце цьому 
прийде хороше самопочуття і поступова звичка приділяти час своєму здоров’ю. Го-
ріх хороший завдяки високому вмісту олій, жирів і вітамінів групи В, Е, і РР в плоді. 
Як можна використовувати в їжу?
Цукрозамінник
Аромат і смак горіха дозволяє позбутися цукру в приготуванні десертів і випічки, 
що значно знижує кількість порожніх вуглеводів.
Дієтичний перекус
Макадамію рекомендують дієтологи, як спосіб легкого перекусу навіть на суворій 
дієті. Збалансований вміст жирів в одній жмені горіха не зашкодить фігурі, але наси-
тить до наступного приймання їжі.
Як макадамія використовується в косметології?
Альтернатива дорогим кремам
Після регулярного вживання макадамії шкіра стане чистішою і еластичнішою, а 
волосся стане міцним і блискучим. Горіх корисний в підлітковому віці (якщо не 
виявлено алергії) для нормалізації жирності і тону шкіри, зменшення прищів, акне.
Як плід рослини вплине на загальне самопочуття?
Полегшення болю від артриту
Якщо мучить дискомфорт в суглобах, то горіх допоможе поступово впоратися з 
болем, досить кожен день з’їдати 10-15 грамів очищеного плоду.
Запобігання захворювань
Також можна використовувати, як профілактику пухлинних, інфекційних та імун-
них захворювань, з’їдаючи по одній жмені макадамії на добу.
Плоди рослини протипоказані людям з гастритом і виразковими запаленнями 
шлунку. Перед використанням макадамії для лікування, слід порадитися з лікарем, 
щоб виключити алергію та інші побічні дії на організм.
Макадамія — те, що варто обов’язково спробувати одного разу, її смак незвичайний, 
а аромат схожий на новинку від парфумерної компанії. У магазинах її можна зустрі-
ти в очищеному вигляді і в шкаралупі. Рекомендуємо купувати горіх в природній 
упаковці, так плід зберігатиметься близько року, а у вакуумному пакеті придатний 
для їжі тільки 3 місяці після очищення. Як визначити якість горіха? Колір шкаралу-
пи рівномірно коричневий, ядра щільно тримаються всередині, запах не пліснявий 
або гнилий, а солодкий.

заморозки, а перший урожай ніжної зе-
лені з’явиться на столі вже в кінці травня.

Садять культуру з кінця жовтня до 
початку листопада при температурі 
-2...+2°C. Між лунками роблять проміж-
ки шириною 30-40 см. Для осіннього 
посіву краще використовувати листовий 
вид салату, оскільки напівкачанний може 
не виправдати надій у плані врожайності.

ЩАВЕЛЬ
Щавель садять у перших числах ли-

стопада, коли температура повітря вже 
не піднімається вище +5°C. Якщо зроби-
ти це раніше, насіння проросте.

Перед посівом викопують лунки гли-
биною 4 см, які повинні розташовуватися 
в затінених місцях. У кожну з них по чер-
зі кладуть пісок, насіння і присипають їх 
підготовленим ґрунтом.

ЧЕРЕМХА
На відміну від іншої зелені, черемха 

почувається добре навіть на «неблагопо-
лучних» місцях дачної ділянки. Розмно-
жувати цю культуру можна як насінням, 
так і цибулинами.

Для останнього розмноження найкра-
щий час посадки — початок вересня, а на-
сіння можна садити в один час із часником 
і цибулею − за пару тижнів до заморозків.

КІНЗА
Зелень з оригінальним ароматом лю-

бить сонячні ділянки, тому важливо пра-
вильно розташувати грядки. Зазвичай, 
кінзу висівають у кінці бабиного літа. Го-
ловне — уникнути проростання насіння. 
Для цього його не замочують, а землю не 
поливають.

Борозенки розташовують на відстані 
10-15 см, закладаючи в кожну по 2-3 на-
сінини. Холодостійкі сорти кінзи: Янтар, 
Крилатський, Семко. 

Яку зелень посадити 
восени, щоб навесні 
отримати врожай 

Макадамія: 
що це таке 
і чому цей 
плід такий 
корисний

Корисний напій з куркуми для гарної 
шкіри та волосся, а також для загального 

оздоровлення організму

Секретний рецепт напою
Пропонуємо вам два варіанти.
Перший, дуже простий. До склянки з теплою водою 
додайте половину чайної ложки спеції і ретельно 
перемішайте.
Другий, трохи складніший. Остудіть закип’ячену 
воду, вичавіть до неї сік лимона (половинка), додайте 
одну чайну ложку меду і половину чайної ложки 

спеції. Ретельно перемішайте і дайте трохи насто-
ятися. Для посилення ефекту можна додати трохи 
імбиру, але це індивідуально за смаком.
Коли пити напій?
Напій з куркумою потрібно пити за півгодини до 
сніданку. Спосіб приготування не складний, тому 
після того, як прокинулися змішуйте інгредієнти і 
відразу ж випивайте.
Радити де купувати куркуму ми не будемо, оскільки 
одні воліють купувати фасовані заводські упаковки в 
магазині, інші ж люблять купувати на вагу на ринку, 
тому вибір виключно за вами.
Дана стаття носить виключно інформаційний ха-
рактер. Перед використанням даних, наданих вище, 
проконсультуйтеся з сертифікованим фахівцем. 
Редакція не гарантує будь-які результати і не несе 
ніякої відповідальності за шкоду або інші наслідки, 
які можуть виникнути внаслідок використання відо-
мостей, наданих вище.
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Г алузь

Живоносна допомога фермерів

В Україні стартує проєкт «ЕФКО: 
ефективність виробництва                                                     
в плодоовочевому секторі», який 
спрямований на підвищення ефективності 
виробництва плодовоовочевої продукції 
та створення доданої вартості продукції 
у восьми цільових областях України. Про 
це розповіла директор Програми USAID з 
аграрного і сільського розвитку — АГРО 
Ксенія Ісаєнко. 

«Проєкт ЕФКО — це принципово новий підхід до 
підтримки розвитку сектору плодоовочівництва. 
Фокус робимо на використання сучасних ІТ-рішень 
та різних технік і матеріалів. В Україні дуже широко 
використовуються такі технології, але, на жаль, не 
в усіх сферах. Зазвичай це можуть собі дозволити 
великі компанії або ж при вирощуванні зернових 
та олійних культур. Наше завдання — зробити 
цей ринок більш доступним і адаптованим для 
інших виробників, особливо малих і середніх 
підприємств», — зазначає Ксенія Ісаєнко.
За її словами, USAID вкладає ресурси в цей напрям, 
у першу чергу — для підвищення продуктивності, 
врожайності та економічної ефективності в 
плодовоовочевому секторі.
«Досягається це шляхом економного, безпечного 
використання пестицидів, економного 
використання природних ресурсів, особливо 

USAID запускає проєкт підтримки для 
українського плодоовочевого сектору

Наша газета вже повідомляла, що за 
ініціативою Всеукраїнського конгресу 
фермерів на допомогу аграріям Одещини, 
що дуже постраждали від посухи, було 
відправлено 125 тонн зерна  для осінньої 
поівної. У цій валивій акції активну участь 
взяли фермери Дніпропетровщини, зокрема 
Межівського  району.
Напередодні свята – Дня працівника сільського 
господарства – ми мали нагоду поспілкуватися 
з керівником Межівської районної асоціації 
фермерів та приватних землевласників   Петром 
Ляховичем. Він засновник відомого ФГ «Живоносне 
джерело», виплекав чудовий сад та утримує 

плодорозсадник, про що ми детально розповімо в 
одному з наступних номерів нашої   газети.
- Петре Васильовичу, Ви згадували, що свою 
незвичну назву ваше фермерське господарство 
отримало тому, що коли воно засновувалося, 
в той час православний світ вшановував  ікону 
«Живоносне джерело» як символ, оберіг життя, як 
символ захисту.
- Так, саме так. 
- Справа вашого життя, отже, під таким захистом. 
І тепер прийшов час звахищати від лиха інших, 
допомагати?
= Певно ж. Тож біду одеських аграріїв 
ми сприйняли як власну. Одещина,як і 

Відвантаження пройшло 
злагоджено, жваво і навіть…                                  
з гумором.
На світлині справа – Петро Ляхович.

Дніпроперовщина – провідні регіони України 
з вирощування зерна, і не можна ці позиції їм 
втрачати. Тому ми так активно відгукнулися, 
сповідуючи в своїй фермерській спільноті 
принцип солідарності,взаємовиручки. Назву  
найактивніших. Це СФГ «Росток» - 
С. П. Зражевський, ТОВ «Нива ПГК» В. В.Горевий,                    
ТОВ «АФ «Промінь»- І.П. Клименко, СФГ 
«Кипарис» – В.Є.Бугай,СФГ «Кондратюк» -                                       
І. С. Кондратюк, ФГ «Птиця А.П.» - А.П. Птиця,                               
фГ «Калашник» - О. В. Калашник, СФГ «Лад» -                             
О.І. Мележич, ФГ «Яна» - В.Г.Циганкова, ФГ «Лада- 
Агро»- С. В. Сирченко, ФОП В. О. Єрофеєнко, ФГ 
«Живоносне джерело» - П.В. Ляхович.

водних. Дуже важливий фокус на те, що такі засоби 
знижують вплив на навколишнє середовище, а також 
підвищують якість і безпечність харчової продукції», 
— розповідає Ксенія Ісаєнко.
Також вона зазначила, що хоча Програма USAID з 
аграрного і сільського розвитку — АГРО нещодавно 
працює в Україні, але вже має певні здобутки. Серед 
них експерт назвала досягнення кооперативу 
«Агро Весна», де вдалося на 28% зменшити витрати 
на вирощування полуниці за рахунок економії 
води майже на чверть — економія і ефективність 
поливу зросла на 15%, а також на 15% зменшилось 
використання добрив та ЗЗР. Ще один вдалий 
приклад — ТОВ «Нікдарія», де у виробництві 
ягід досягнуто економії води на 25% і підвищена 
продуктивність вирощування лохини майже вдвічі.

«Програма АГРО має на меті й надалі просувати 
smart-технології в плодовоовочевому секторі — 
продовжуватимемо підтримку пілотів і розширення 
досвіду у використанні smart-технологій, 
запланували програму з оптимізації управління 
агротехнологічними процесами з використання 
дронів — моніторинг внесення добрив, шкідників. 
Плануємо проєкт об’єднання в одну систему 
стеження та прогнозування, яка буде доступна для 
дрібних виробників. Також буде інформаційно-
навчальна програма, де виробникам надаватимуться 
практичні знання», — розповідає Ксенія Ісаєнко,                                
повідомляє AgroNews.
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