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ТОВ «Фермерів та приватних землевласників» 
на постійній основі закуповує зернові від 

виробників   з господарства.

Пропонуємо добрива виробництва 
України, Норвегії, Туреччини в наявності                                                

та під замовлення.

Поставка на найближчу залізничну станцію 
отримувача, самовивіз зі складу, доставка                          

в господарство.

Приймаємо замовлення на рідкі та складні 
добрива.

Формування спільних партій допоможе 
отримати вигідніші ціни.

Для членів ГО «Асоціації фермерів та приватних 
землевласників Дніпропетровської області» -  

спеціальні умови!

Телефонуйте!

095-568-62-11; 067-393-05-58;

067-500-18-85; 067-500-19-55.

Кількість угод на ринку землі в Україні вже перевищила 33 тисячі. 
За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, 
загальна площа проданих земельних ділянок становить                                                 
понад  81 тисячу гектарів. Найбільша площа проданих земель 
зареєстрована у Кіровоградській, Харківській та Полтавській областях. 
Дніпропетровщина на четвертому місці. Про це повідомили на прес-
конференції телеканалу «Відкритий» голова Асоціації фермерів 
та приватних землевласників Дніпропетровської області Анатолій 
Гайворонський та фермер Олександр Чебанов. 1 липня в Україні 
відкрився ринок землі. Тепер громадяни країни можуть вільно 
продавати та купувати земельні ділянки, у тому числі з інвестиційною 
метою. Середня мінімальна ціна продажу землі складає близько  
тисячі доларів за гектар. Найвищі ціни відзначені у Київській 
області. До 2024 року купувати сільськогосподарські землі можуть 
лише фізособи-громадяни України з обмеженням у 100 гектарів. 
Українські фермери отримають держгарантії на портфельній основі за 
кредитами на їхню купівлю. Закон також забороняє купувати землю 
іноземцям. Питання її продажу особам без українського громадянства 
та іноземцям вирішуватиметься на загальнонаціональному 
референдумі. «Ніхто відрами землю не продає та вагонами не 
відправляє. 100 днів ринку землі пройшло спокійно, особливого 
ажіотажу немає. У нашій області продано трохи більше семи 
тисяч гектарів землі, це не так вже й багато. Щоби купували дрібні 
чи сімейні фермери – такого не чув.Люди вичікують, коли земля 
дорожчатиме», – пояснив голова Асоціації фермерів та приватних 
землевласників Дніпропетровської області Анатолій Гайворонський. 
Проте, за словами Анатолія Гайворонського, за час відкриття ринку 
землі в Україні виявилися деякі проблеми, пов‘язані з корупційними 
схемами. 

Анна ГРЕБЕНЧУК.

На знімку: А. Гайворонський та О. Чебанов. 

Ажіотажу немає: 
як працює 

ринок землі на 
Дніпропетровщині

 Європейська Бізнес Асоціація вкрай 
занепокоєна ситуацією, що має місце 
з видачою висновків державної сані-
тарно-епідеміологічної експертизи на 
пестициди і агрохімікати, а також, інші 
групи товарів, наприклад, косметичні та 
миючі засоби, побутову електротехніку, 
тощо.
Так, протягом останніх місяців ситуація 
стала особливо критичною, оскільки 
через фактичну зупинку цієї адміні-
стративної процедури приблизно 250 
препаратів (пестицидів та агрохімікатів) 
не можуть завершити державні випро-
бування та, відповідно, отримати доступ 
до ринку.
Незважаючи на той факт, що за законом 
висновок має видаватися протягом 10 
днів з моменту надходження заяви, ста-
ном на сьогодні затримки уже доходять 
до 100 днів.
Зазначене питання неодноразово обгово-
рювалося на нарадах та в листах, але до 
сьогодні видача висновків заблокована. 
В такій ситуації агрохімічний бізнес 
залишається заручником, не зважаючи 
на виконання усіх передбачених законо-
давством процедур.
У той же час, враховуючи той факт, що 
отримання висновку є лише одним із 
етапів складної і довготривалої проце-
дури державної реєстрації пестицидів і 
агрохімікатів, під загрозою опиняється 
весняна посівна кампанія. Виробники 
препаратів можуть просто не встигнути 
пройти усю процедуру та завезти про-
дукцію до початку сезону.
Зважаючи на те, що вчасне та належне 
застосування препаратів – це основа 
якісного та безпечного урожаю, такі 
необґрунтовані затримки у дозвільних 
процедурах можуть призвести як до 
погіршення якості, так і до зменшення 
кількості урожаю. Хочемо нагадати, що 
за даними ФАО від 20 до 40% урожаю 
втрачається внаслідок навали шкідників. 
Відповідно, належний захист та живлен-
ня сільськогосподарських культур – це 

основа продовольчої безпеки держави.
Інші індустрії бізнесу також інформують 
про суттєві затримки із видачею виснов-
ків, більшість з яких було спричинено, 
за словами бізнесу, перепризначенням 
керівництва двох санітарно-епідеміологіч-
них Комісій, що готують протоколи. На їх 
основі Держпродспоживслужба підписує 
висновки, зокрема, мова йде про Інститут 
медицини праці імені Ю.І. Кундієва та 
Центр превентивної медицини Держав-
ного управління. Наслідком цієї ситуації 
стало те, що близько 3000 санітарно-епі-
деміологічних висновків тривалий час 
перебували в Держпродспоживслужбі з 
невизначеним статусом, і лише нещодав-
но були повернуті на перепідписання у 
вищезазначені Комісії. Це, в свою чергу, 
призвело до зриву ряду контрактів та 
економічної шкоди для багатьох підпри-
ємств, які не могли своєчасно отримати 
санітарно-епідеміологічний висновок та 
ввести в обіг на ринок України ту чи іншу 
продукцію.
Саме тому, Європейська Бізнес Асоціація 
звертається до Прем’єр-міністра України, 
Міністра економіки України, Міністра 
охорони здоров’я України, Міністра 
аграрної політики України та Голови 
Держпродспоживслужби з проханням 
терміново розблокувати видачу висновків 
держсанепідекспертизи для пестицидів і 
агрохімікатів.
Асоціація наголошує, що важливо 
прискорити процедуру підписання 3000 
санітарно-епідеміологічних висновків, які 
нещодавно були передані назад в Інститут 
медицини праці імені Ю.І. Кундієва та 
Центр превентивної медицини Держав-
ного управління. Більше того, слід уне-
можливити повторення таких ситуацій 
в майбутньому. Адже, для нормальної 
роботи бізнесу та створення сприятливого 
бізнес середовища критично важливим є 
своєчасне отримання дозвільних докумен-
тів, а ще – проста та зрозуміла процедура.  
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Затримки з видачею висновків 
держсанепідекспертизи можуть 
призвести до зриву весняної 
посівної
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ВАШ ВИБІР

У ФОКУСІ ДНЯ2
Маємо те, що маємо

Григорій ДАВИДЕНКОГригорій ДАВИДЕНКО
    Витоки сьогоднішнього конфлікту  в Межівському 
районі, котрий набуває зримих рис, сягають часів 
розпаду радянської імперії. Тоді до невеликого села 
Філія Новопавлівської сільради приїхали дві азербай-
джанські родини. Втекли від війни, що розгорілася в 
Нагорному Карабасі, в надії на мирне життя в Україні. 
Місцеві українці дали і їжу, і чоботи та одяг, бо в біжен-
ців не було нічого. Згодом переселенці запросили до 
себе ще три сім’ї родичів. Стали чабанами в колгоспі, 
працювали на фермі, тримали вдома худобу. І вели 
себе, за спогадами старшого покоління, тихіше води, 
нижче трави. 
Згодом геть несподівано зародилося в сусідніх із Філією 
селах не бачене доти злодійство – вночі почали зникати 
з кошар корови. Невідомі крадії не минали й колектив-
ного господарства. А родини азербайджанців прижи-
лися на межівській землі, приросли дітьми. Поступово 
вбралися в пір’ячко, як кажуть, з’явилися в них і авто-
мобілі. Та виявилося, що займаються вони активніше 
не суспільно-корисною працею, а кримінальним про-
мислом – зловилися на кражі колгоспних корів. 
Як з’ясували правоохоронці, худобу різали, а м’ясо 
здавали оптом у сусідню Донеччину. Довколишні села 
загули, потерпілі від злочинів збагнули, що і їхні зниклі 
корови на сліду переселенців, яких прихистили лихої 
години. Бо більше нікому було, переконані місцеві, 
таке масове злодійство вчинити. Та резонансний кри-
мінал тоді невідь-чому зам’яли. Винним виписали усіх 
крадених корів на вимоги, як живих, і змусили запла-
тити за них до колгоспної каси. А до відшкодування 
власникам за вкрадену власну худобу справа не дійшла.
Свавілля етнічної меншини зростає
Відомо, що непокаране зло регенерує себе. Ця аксіома 
підтвердилася і в розлогих степах Межівщини. Щойно 
до редакції «Фермера Придніпров’я» звернувся недав-
ній голова Межівської РДА Сергій Кутній:
- Допоможіть вирішити велику проблему Межівського 
району, що набуває загрозливих масштабів! П’ять азер-
байджанських сімей з Філії тримають кількасот овець 
і до 150 голів ВРХ, які псують посіви одноосібників і 
фермерів, через це постійні конфлікти. Раніше батьки 
вирізали худобу в селах, а тепер діти виросли і займа-
ються наркотою, агресивно ведуть себе. Щойно поліція 
виявила, що один із Будакових на орендованій землі 
виростив 5 623 кущі конопель. У Новопавлівці весною 
азербайджанець побив священика Віктора Чайку. На 
святі Межової 12 вересня його брату Сергію потро-
щили обидві щелепи. Побили ще двох хлопців, потім 
залякали, і ті забрали заяви. Всього останніми роками 
побитими є вже біля 15 чоловік, дістається навіть ді-
вчатам. Причому б’ють і кастетами, тому ламаються 
щелепи. Псують майно, Завур, Анар і Мульчадер Буда-
кови пошкодили мені автомобіль на 32 тисячі гривень, 
залякували дружину, свідків. Діють групою і вважають, 
через постійну безкарність, що їм усе минеться. Зараз 
і моя, й інші кримінальні справи розслідуються полі-
цією, як мокре горить, і не за тими статтями, що слід.                                                                                                                                            
           Прокурор Микола Білоус і дізнавач Анастасія 
Кабан отримують, ймовірно, «подяки» від людей, що 
скоїли ці злочини. Якщо ні, то чому порушують зако-
ни на їхню користь? Новому начальнику Межівської 
поліції Олександру Ілющенку варто всі ці справи, що 
набули суспільного резонансу, взяти на особливий 
контроль. Цю велику біду варто зупинити якомога 
швидше, щоб не було пізно. 

«Сина, інваліда дитинства, били лежачого, 
ногами»
Зараз відділення поліції № 2 Синельниківського РУП, 
або Межівське, розслідує кілька кримінальних справ, 
підозрюваними в яких є представники етнічної мен-
шини краю. Далі гірка розповідь мами потерпілого, 
техпрацівниці Межівського аграрного ліцею Віри Чай-
ки:
- В день селища Межова мій 31-річний син Сергій, 
інвалід дитинства, сидів з Володимиром Марченком, 
пив чай, а той каву. Раптом з’явилася група молодих 
азербайджанців, нагукали Володимира і кудись відве-
ли. Потім повертаються і несподівано з носака «вируба-
ють» Сергія. Син падає, а вони продовжують гамсели-
ти його, лежачого, ногами… За кілька хвилин нагодив-
ся Сергіїв товариш, зупинив їх криком: «що ж ви роби-
те, б’єте лежачого!» Вони розвертаються і кидаються на 
нього. Тому довелося тікати, бо з трьома не справився 
б. А в Сергія з одного боку щелепа двічі переламана, з 
іншого – один раз. Дві доби лежав у реанімації лікарні 
Мєчникова, і 4 дні у відділенні. Тепер купа проблем, 
більше місяця на щелепі стоїть фіксатор. Витратили на 

лікування більше 12 тисяч гривень. Одразу повідомили 
на «102» поліції, але два тижні не було ніяких дій. 
Коли зателефонувала і нагадала про обов’зки, то 
почула: «не треба нам під впливом емоцій нічого роз-
казувати! Пізніше розповісте». Іду в прийомний день 
до начальника, Олександра Ілющенка. Передав, щоб 
прийшла завтра. Наступного дня начальник був на 
районі. Аж потім приїхав слідчий, записав свідчення. 
Люди підказали, що азербайджанці побили ще кіль-
кох хлопців і дівчину. Одного залякали, іншому дали 7 
тисяч гривень, щоб мовчав. Видно, і в поліції щось «ви-
рішували». Вони торгують дитячим здоров’ям, чи як? 
Ми з чоловіком постійно працювали, він інженером, 
я вчителькою, і з коровами все життя тягалися, але не 
розкошуємо, і дітей до праці привчили. За що ж тепер 
їх так жорстоко б’ють молоді нероби? Чому в Україні 
неймовірно важко добитися правди?

«Обставини, що обтяжують покарання, 
не встановлені»
У родині Чайок постраждав і старший син, Віктор 
Миколайович, священник Новопавлівки. Ось що він 
розповідає про ту подію:
- Вранці 8 березня я своїм автомобілем притяг у Но-
вопавлівку авто друга без палива. Тоді пішли до кафе 
випити кави на честь жінок. Заходить Гусейн Будаков, 
з цим хлопцем були проблеми раніше, я тоді його 
спиняв добрим словом. І він раптом сильно б’є мене в 
голову, і вдруге в груди… Я отримав струс мозку, різні 
забої, довго лікувався. Але справу не роздмухував, був 
піст. Судді сказав: судіть за законом. І Олександр Юр’єв 
призначив штраф 850 гривень, хоча Будаков раніше 
уже мав подібну кару. Говорю судді: а хіба все це - не 
рецидив? Ми всі не святі, під сонцем ходимо, але ж 
мусимо відповідати за свокримінальні злочини. З дея-
кими азербайджанцями у мене нормальні стосунки, а 
молодь їхня займається боксом, карате і «тренується» 
на людях. Вони діють як організована злочинна група, а 
закон в Україні мусить бути один для всіх. 
Так, безперечно. Нещодавно гарант Конституції Во-
лодимир Зеленський призначив свого міністра МВС 
Дениса Монастирського, котрий це обіцяв. І судова 
реформа якось іде. Але ж суддя О. Юр’єв у «Вироку» 
справи 5 квітня 2021 р. написав «Г. Будаков, 1998 р. н., 
раніше судимий Межівським райсудом за ч. 1 ст.186 
ККУ «Грабіж» до кари у 1 700 гривень». Далі опис 
другого злочину «керуючись раптово виниклим умис-
лом, спрямованим на завдання тілесних ушкоджень, 
діючи умисно Г. Будаков наніс удар В. Чайці лівою 
рукою, стиснутою в кулак, в область голови справа, та 
один удар правою рукою, стиснутою в кулак, в область 
грудей, чим завдав потерпілому тілесні ушкодження 
у вигляді закритої черепно-мозкової травми, струсу 
головного мозку, саден і забоїв м’яких тканин. Це 
спричинило короткочасний розлад здоров’я 21 день. 
Г. Будаков вчинив кримінальне правопорушення, що 
кваліфікується ч. 2 ст. 125 ККУ «Умисне легке тілесне 
ушкодження». Обставини, що обтяжують справу, не 
встановлені. Дане покарання, в 50 неоподатковуваних 
мінімумів, або 850 гривень, є достатнім, зважаючи на 
щире каяття, для виправлення обвинуваченого, запобі-
гання вчинення ним нових кримінальних правопору-
шень».
Цей вирок, схожий на індульгенцію, Віктор Чайка не 
оскаржував, цивільний позов за втрату працездатності, 
лікування, завдану моральну шкоду не подавав.

Безкарні злочини не припиняться
За жодним із випадків знищення посівів худобою пе-
реселенців відшкодування не було. Пояснює голова ФГ 
«Семенов С. А.» Степан Семенов: 
- У балках побіля річок Солона і Вовча пасеться кілька 
азербайджанських отар овець і корів у кількасот голів. 
Весною вони спасли нам біля гектара соняху висотою 
15 см, одні стовбурці лишилися. Пастухи, кажуть, 
не догледіли, у них там чи бомжі, чи алкаші пасуть. 
«Платити ми не будемо!» заявив власник худоби. При-
їхала поліція і землевпорядник Новопавлівської ОТГ, 
все задокументували прямо в полі і поїхали. Відтоді з 
Межової ні звуку. Так ті стовбурці й засохли на полі. Це 
пай мого тестя, він на ньому лише втратився на сівбу та 
обробіток. Ще кілька фермерів так само постраждали. 
Один не витримав, почав худобу ту безконтрольну 
«газоном» давити. 
Думаю, їхня молодь має займатися ділом. Інакше, 
якщо людям немає спокою, виселяйся, Карабах вже 
вільний. Коли начальником Межівської поліції був 
полковник Володимир Черепаха, то тримав усіх, і азер-
байджанців, у шорах, щомісяця їх перевіряли. Я пра-
цював у райвідділі дільничним інспектором, тоді був 

порядок, тепер – бардак. Якби одного-двох посадили за 
побиття людей, вони б схаменулися, інакше – ні.

Скільки щелеп ще треба зламати, 
щоб правоохоронці діяли?
А ще жителі Межівщини нарікають, що на восьмому 
році війни з РФ молоді азербайджанці ні в армії не 
служать, ні на контракти зі Збройними Силами Укра-
їни не йдуть, як в інших краях. А побиття ними людей 
не може тривати вічно, як не можна надмірно стиска-
ти жодну пружину – лопне. Варто згадати, особливо 
правоохоронцям, що знаменитий «Марганецький 
бунт» 2009-го почався з бійки українців з вірменами, 
які проти беззбройних застосували ножі, вбили 22-річ-
ного сержанта ППС Сергія Бондаренка і двох чоловік 
поранили. Це стало детонатором ставлення до вірмен, 
котрі відкрито торгували наркотиками, безкарно били 
і ґвалтували. «Запалали їхні будинки і дорогі іномарки, 
озброєні натовпи кидалися по вулицях, крушили мага-
зини і кіоски. Владі для припинення кривавих зіткнень 
довелося оголосити режим надзвичайного стану і ко-
мендантську годину» - - повідомили тоді ЗМІ.. 
Чи не до того йде в Межівському краї? Сімнадцятого  
жовтня в селищі сталося чергове побиття, постраждав 
співвласник кафе «Разом» Дмитро Токаренко. Зі слів 
очевидців, за зроблене ним зауваження щодо заборони 
паління в приміщенні Курбан Будагов, Олександр Ка-
лашник та Олександр Васильченко пізніше кинулися 
до нього в момент, коли він з дружиною і знайомою 
сідали до автомобіля. Відкрили двері машини і почали 
бити втрьох. Люди збіглися, підняли крик, Дмитро 
втратив свідомість. Тепер Дмитро Токаренко перебу-
ває в лікарні Мєчникова. У відділенні щелепно-лицевої 
хірургії встановили діагноз: відкритий перелом ниж-
ньої щелепи ліворуч, перелом правої вилицевої дуги 
без зміщення. Ще раніше зафіксований перелом ребер 
і закрита черепно-мозкова травма. 
            Межівська поліція порушила провадження за 
ст. 122 ККУ «Умисне середньої тяжкості тілесне уш-
кодження». А місцеві жителі з обуренням запитують 
– скільки іще треба перебити щелеп, щоб межівські 
правоохоронці припинили свавілля, що чиняться на 
їхній землі?

. 
На фото: потерпілий Дмитро Токаренко.
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ПЕРШИЙ ТРАМВАЙ ПОЇХАВ У КИЇВ
Ще в часи так званої конверсії у Дніпрі на виробничих 
площах ракетно-космічного Південного машзаводу 
створили підприємство «Татра-Південь» - з випуску 
електротранспорту. Уже незабаром тут складали 
тролейбуси власної конструкції. З незалежних від 
дніпрян причин згодом довелося припинити цю 
роботу. Нинішнього року «Татра-Південь» відновлює 
своє існування. Спільно з Європейським інвестиційним 
банком підприємство приступило до випуску за 
світовими стандартами цілком сучасних міських трамваїв 
– в повному обсязі випробувальний зразок гарної 
зовнішності і з низькою підлогою склав на цей рахунок 
іспит. Найближчим часом заплановано випустити два 
десятка машин. Перший екземпляр же уже складено і 
відправлено у столицю. Це своєрідний дружній подарунок 
Дніпра киянам. 
 ЕКСПОРТНИЙ ГЛОБУС ОБЛАСТІ
Порівняно з останніми радянськими роками 
Дніпропетровщина майже втричі збільшила експорт 
своєї продукції. Зараз вона продає її на 7.6 мільярда 
американських доларів у рік. Це другий показник в Україні 
після Києва. Також істотно змінилися країни, в які область 
постачає не лише, до речі, руду і метал та вироби з нього, 
але на рівні з такою традиційною для регіону продукцією 
і аграрну та переробну. Тепер головні партнери краю 
Німеччина, Польща, Індія, Італія, Китай, Туреччина та 
Саудівська Аравія. Зростає експорт також в країни 
Латинської Америки.
 КРОВ ЛЮДСЬКА НЕ ВОДИЦЯ
Одне з найзворушливіших надбань, яким гордиться 
Дніпропетровщина за тридцять літ української 
Незалежності – це те, що більше двох мільйонів місцевих 
мешканців за ці роки стали тут донорами. Хто часто 
здавав і здає досі кров, хто зрідка, та факт залишається 
фактом: за три десятиліття в області заготували загалом 
понад мільйон літрів крові і її компонентів. Це майже 
440 залізничних цистерн. Хоч доречніший інший вимір: 
донори врятували життя чи допомогли уникнути 
фатальних наслідків більше, ніж шестистам тисячам 
земляків – практично жителям усіх вікових груп такого 
одного з найбільших в регіоні міста, як Кривий Ріг. На 
Дніпропетровщині мешкає понад 10 тисяч почесних 
та заслужених донорів України. І це саме тут живе та 
незважаючи на поважний вік і зараз часто ділиться 
власною кров”ю з тими, хто її потребує в надзвичайних 
випадках, Володимир Ніколаєв – єдиний удостоєний 
звання Героя України за донорство.
РОСІЙСЬКУ МОВУ ГЕТЬ
Дніпропетровська обласна рада зразка 2012 року 
надала тут російській мові статус регіональної. А щойно 
окружний адміністративний суд скасував це рішення. 
Причому заднім числом ще з 28 лютого 2016 року, 
оскільки саме з тієї дати Конституційний суд України 
визнав прийнятий Верховною Радою мовний закон 
Ківалова-Колесниченка неконституційним. Тепер 
окружний адмінсуд своє рішення ухвалив за позовом 
обласної прокуратури.
ШИРШе ТА ГЛИБШЕ. І ЩЕ ШИРШеТА ГЛИБШЕ
Кар”єр відкритого добутку залізної руди гірничо-
збагачувального гіганта в Інгульці на Криворіжжі 
найбільший у світі. Його довжина сягає 6 км, ширина двох 
з половиною, а діюча наразі глибина 360 метрів. Хоч якщо 
рахувати з так званими верхніми горизонтами, то усі 470 
метрів. Проектне ж майбутнє цього унікального кар’єру 
– 910 метрів у глиб. Тільки на даному етапі рудник почав 
переживати ще недавно нездійсненні ніби перетворення 
у своїй історії. Щойно тут запустили новий тракт циклічно-
потокової технології виймання і подачі на збагачувальні 
фабрики не менше 70 мільйонів тонн гірничої маси в 
рік. А це повна автоматизація усіх процесів, сучасне 
за світовими мірками обладнання і дистанційне ним 

управління. Гірники та збагачувальники комбінату все 
одно, що перемістилися з минулого століття в майбутнє. 
Однак це ще і не все. Зараз Інгулецький ГЗК приступив до 
розрахованої на десять літ реконструкції свого кар”єру, 
в результаті якої він опуститься нижче від земної кори 
ще на чотири горизонти. Отож досягне дном відмітки 
мінус 910 метрів. Доточивши мало не по кілометру в 
довжину і ширину. А головне, що найбільший на планеті 
залізорудний кар”єр стає і найдосконалішим та технічно 
найпередовішим у світі. 
  ЇМ ВУГІЛЛЯ НЕ ТРЕБА – СОЛОМУ ДАВАЙТЕ
Своєрідно завершує підготовку котельних до 
опалювального сезону місто Першотравенськ у 
Західному Донбасі. До цього він користувався тим, що 
знаходиться у вугільному басейні і запасатися твердим 
паливом не становило йому труднощів. Але тепер усі 
котельні міста загодя паралельно займаються також тим, 
аби уже наступного року мати можливість відмовитися 
від вугілля. Виявляється, це не надто і складно. Разом 
з інвестиційною компанією «RSJ Investments» з Чехії 
комунальники шахтарського міста приступили 
готуватися до переходу на біопаливо. І ще що цікаво – 
для цього обрали перетворювати на горючу біомасу 
солому та інші рослинні пожнивні рештки, які постачати 
дали згоду сільгосппідприємства павлоградських і 
першотравенських громад.
У МІСТІ ЗАКРИЛИ УСІ ШКОЛИ
За мірками Дніпропетровщини Синельникове місто 
невелике і не часто дивує своїми несподіваними 
новинами земляків. Однак нинішній навчальний рік 
розпочало майже сенсацією: припинило існування усіх 
тут загальноосвітніх шкіл. Немає тепер у місті жодної. 
Так вирішили напередодні депутати міської ради. 
Натомість навзамін їм відкрили сім ліцеїв. Правда, чи 
покращає від цього навчально-виховний процес для 
підростаючого нині покоління, депутати не ризикнули 
загодя стверджувати. Але сподіваються, що не скінчиться 
це лише витратами на оновлення документації і 
виготовлення нових табличок. 
НА ВОРОНИХ ДО МІСКРАДИ
Своя «сенсація» сталася і в обласному центрі. Біля 
Дніпровської міської ради обладнали стоянку… для 
кінних карет. Якщо точніше, то для коней. Справа в 
тім, що недавно на одній з найдавніших у місті вулиць 
несподівано виявили традиційну більше  ста років тому 
конов’язь – зовні ніби звичайний металевий стовпчик 
зі спеціальними «вушками» зверху. До таких колись і 
прив’язували тут своїх коней городяни, прибуваючи 
каретами до тієї чи іншої установи або до когось в гості у 
тодішньому Катеринославі. Позаяк інших транспортних 
засобів ще не було. Як збереглася у місті ця конов”язь, 
ніхто й пояснити до пуття зараз не може. А поставили її 
тепер біля міськради не випадково: поруч у більш ніж 
двохстолітньому колишньому будинку міської думи 
відкрили нині і новостворений музей Дніпра.
 ВІЗИТКА ЦАРИЧАНКИ – «САЛО І КОЧЕРГА»
Хто чим зустрічав і відмічав 30-ліття Незалежності 
України, а до недавніх ще пір районний центр Царичанка 
завершила облаштовувати тут креативний та гарний, 
завжди багатолюдний та гамірний відтепер майдан. Ще 
п”ять років тому, до 25-ліття Незалежності, Царичанка 
у скульптурній композиції увічнила своїх засновників 
Гаврила Сала і Олексія Кочергу. Вони разом, тримаючи 
над собою прадавній герб селища, зійшли, до речі, на 
той кілька літ спорожнілий постамент, на якому раніше 
стояв Ленін. Тепер же це майдан, котрий править за 
візитну картку і гордість Царичанки, яка виникла мало не 
на триста років раніше, ніж навіть теперішній обласний 
центр Дніпро.
УНІКАЛЬНА БІБЛІОТЕКА З-ЗА ОКЕАНУ
Мешканець з американського містечка Рочестера 
Мірко Пилишенко, за первинною метрикою Володимир, 

передав Дніпропетровській області зібрані ним 15 тисяч 
томів україномовної еміграційної документальної прози. 
Він, син вихідця з України Василя Пилишенка, котрий 
служив на флоті ще Української Народної Республіки, 
усе своє свідоме життя захоплювався літературою 
про Україну та її історію, про українців і їх відомих та 
славних людей, читав книги про емігрантів з України, які 
виходили друком у Сполучених Штатах та Канаді, Бразилії, 
Аргентині і інших країнах Латинської Америки. Читав і 
збирав свою бібліотеку. Пилишенко-син колекціонував 
і емігрантські часописи і альманахи зі спогадами та 
творами прибулих зі Старого світу та їх нащадків-українців. 
Втім, тепер допомогти Пилишенку у цім ділі згодилися й 
численні активісти українських діаспор американського 
континенту, які також передали чимало україномовних 
книг заокеанських видавництв. 
ДРОВА ПОТРІБНІ? НАЛІТАЙТЕ!
У Дніпрі цього року доволі активно займаються вирубкою 
старих, а тому трухлих дерев, перш за все білої акації 
і тополь. І є причина на це. Більш ніж 60-літні зелені 
насадження в негоду-буревії і зливи часом ламає, а то й 
вириває з корінням, шкодить транспорт, перегороджує 
тротуари та вулиці. Ще навесні, приміром, зламана тополя 
навіть покалічила молоду жінку, а зовсім недавно така 
ж віджила у сквері біля обласної адміністрації перебила 
літньому чоловіку обидві ноги. Одначе громадськість 
захвилювалася і з тієї причини, ніби дерева зрубують для 
продажі дров. Напередодні опалювального сезону на 
них попит передусім серед мешканців одноповерхового 
житлового приватного сектору. Міськрада негайно 
спростувала недобрі чутки наступним чином: оголосила, 
що на полігон «Правобережний» для утилізації наразі 
звезено уже кілька тисяч кубометрів деревини, але 
її поховання зупинено. Відепер усі бажаючі можуть 
забирати розпиляні віджилі дерева собі на дрова. Скільки 
кому треба – беріть самовивозом. І цілком безкоштовно. 
Від охочих «затаритися» відбою справді нині й немає.
У МОДНІЙ СУКНІ НА ТОЙ СВІТ
Мабуть, ще ніде й ніхто до такого не додумався, як агенція 
ритуальних послуг «Angels» - іншими словами поховальна 
контора. Щойно вона провела тут показ цілої колекції 
моделей жіночого одягу, призначеного для похоронів 
у ньому небіжчиків. Мовляв, і на той світ жінки гідні 
іти у гарних платтях, які їм личать. Прямо у домовинах 
моделі й демонстрували різні декором сукні. Отож 
різних кольорами, відтінками, візерунками, узорами та 
мереживами. Це лише початок «нової концепції проводів 
на той світ», оскільки найближчим часом ритуальна 
агенція обіцяє також познайомити і з поховальними 
костюмами для чоловіків.
 ТРУДОВЕ ЛІТО У ПАВЛОГРАДІ
Павлоград в області єдине місто, де створено службу 
працевлаштування хлопців та дівчат шкільного 
віку у вільний від навчання час. І ось результат: під 
час цьогорічних літніх канікул 139 павлоградських 
підлітків були задіяні в КП «Затишне місто» - займалися 
благоустроєм і довкіллям парків, скверів, вулиць та 
громадських місць, торгівельно-розважальних центрів 
і комплексів. Тепер їх всіх сам міський голова Анатолій 
Вершина нагородив цінними подарунками. Зрозуміло, 
що цілком сучасними – мобільними телефонами, 
смартфонами, навушниками та акустичними приладами і 
тому подібними «іграшками».
КОЛИ АБИЯК ВЕДУТЬ СЕБЕ СМІТТЯРІ
Не кожна слава приємна, на превеликий жаль, 
але й недобру сприймати слід з розумінням і для 
виправлення. Якщо вірити недавньому повідомленню 
голови Державної екологічної інспекції України Андрія 
Мальованного, область наразі найбільш засмічена 
порівняно з іншими. І що Дніпропетровщина понад  
будь-які норми перевантажена відвалами і відходами 
брудних та шкідливих виробництв, останніми роками не 
завжди легальними полігонами і побутових, так це один 
бік  справи. Ще гірше, що поводяться тут з відходами не 
належним чином. Не стараються якомога сумлінніше їх 
знешкоджувати і утилізувати. Лише в першому півріччі 
практично у всіх населених пунктах та громадах перевірки 
виявили понад тисячу випадків порушень зі зберіганням 
і переробкою сміття та всіх без винятків твердих і 
небезпечних відходів. За цим показником область і стала 
«лідером» в Україні. Щоб позбутися такого «звання», тут 
і оголосили та розпочали тривалу акцію з повсюдного і 
глобального очищення регіону від усіх видів загрозливих 
викидів і відходів. Про це найближчим часом ми 
розкажемо в одній з публікацій більш детальніше.

                                                                                        Микола ЯСЕНЬ.
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СУЧАСНІ СЮЖЕТИ

Те, що робиться сьогодні із за-
лишками живої природи степової 
Дніпропетровщини, інакше як вар-
варством і показовим, несамови-
тим публічним крадівництвом не                                                                                                                            
відновлюваних природних ресурсів 
не назвеш. Для річок особливо шкід-
ливим, нищівним є їхнє перекриття 
греблями, що призводить до повного 
замулення і поступового зникнення з 
лику Землі. Катастрофічна ситуація з 
греблями на Самарі, Чаплинці, Орелі, 
найбільшій річці України Дніпрі широ-
ко відома, «Фермер Придніпров’я» не 
раз акцентував на ній увагу суспільства. 
Та діюча влада і водники роблять своє, 
їм такий стан, як на руку ковінька. Бо 
дає змогу постійно виловлювати із за-
мулених вод чималі екологічні кошти 
завдяки недолугим водним проєктам.

На торішніх виборах гучна тема лік-
відації незаконних гребель на Орелі, що 
набула неабиякого розголосу, вилилася 
у створення головою Дніпропетров-
ської ОДА Валентином Резніченком 
спеціальної робочої групи. Її очільник 
Михайло Лисенко обіцяв ще в грудні: 
до початку повені задокументуємо і 
приберемо з русла греблі біля Нехво-
рощі, щоб дати більше води в пониззя! 
Пізніше у лютому заступник голови 
ОДА Максим Беспальчук запевнив гро-
мадськість: не сприйнятий жителями і 
вченими скандальний проєкт «Віднов-
лення гідрологічного режиму та сані-
тарного стану старого русла р. Оріль 
на території Царичанського та Петри-
ківського районів Дніпропетровської 
області – капітальний ремонт дійсно 
має вади, кладемо його на полицю. 
Навзаєм підготуємо новий і кращий, а 
грошей на цю добру справу шкодувати 
не будемо! Та на ділі дамби Нехворо-
щанського вузла взялася прибирати 
небайдужа молодь Приорілля, але вла-
да відновила їх.

 
Водники пнуться втретє 
впити в ту саму воду
«Велике будівництво», переймено-

ване ЗМІ на «Велике крадівництво» за 
надмірні витрати бюджетних коштів і 
злодійство з піском на «президентську 
дорогу» надихнуло моновладу і водни-
ків пуститися берега далі. 18 жовтня 
біля села Сорочине Петриківського 
району, за 200 м нижче за течією від 
мосту, що з’єднує Іванівку з Шульгів-
кою, почалася реалізація того самого 
недолугого проєкту шаленою вартістю 
112 мільйонів гривень. Як пояснив на-
чальник дільниці ТОВ «Гранд-Буд-А-
льянс» Сергій Івченко, вони починають 
будувати на Орелі руслову перемичку 
№ 5, це три паралельні кам’яні греблі 
метрової висоти. Котрі мають стояти 
по висхідній лінії, аби разом підняти 
рівень води в цьому місці на 2, 5 метри. 
Після цього земснаряди почнуть вири-
вати пісок з дна Орелі вгору за течією 
біля Протовчів, Могилева, Китайгорода 
і Царичанки. Щоб із чверті обсягу видо-
бутого, що дорівнює 88 тис. метрів ку-
бічних, змурувати 19 гребель-перекатів. 
Куди подінеться решта,228 м кв.піску 
залишається загадкою. Замовив робо-
ти Регіональний офіс водних ресурсів, 
який очолює Андрій Хитров.

Ось так, замість обіцяного демонта-
жу гребель мурують ще 19 нових, що 
перетворить красуню річку з швид-

Ще точніше – як більмо на оці. Мало не щотиж-
ня відбувалися цього літа сутички та сварки, 
навіть бійки та й побоїща на березі гордості 
приорільського краю Блакитного озера. А 
найбільшого резонансу дістали два тутешні 
випадки. Оскільки вони «вийшли за будь-які 
межі дозволеного». Перший стався, коли чима-
лий гурт мешканців села Єлизаветівки нама-
гався потрапити до озера на відпочинок. Тоді 
несподівані для людей «загадкові» охоронці 
перестріли і не пустили їх, а коли люди намага-
лися все таки потрапити до води, ще й побили. 
Надавали добрячих стусанів, що потерпілим 
довелося довго вичухуватися від синців і набря-
ків. А другий інцидент обернувся тим, що знову 
пильні сторожі не лише побили чоловіка, а й 
нацькували на нього злого пса, котрий вчепився 
зубами у стегно ніби як не прошеного туди 
гостя. Наслідки були, зрозуміло, ще більш сум-
ними і болючішими.  
Що ж це за озеро таке, котре ніби як перебуває 
під постійним захистом? Воно рукотворне. 
Виникло ще сімдесят років тому, коли поруч 
забудовувався лівий берег тоді ще Дніпродзер-
жинська. Виймали для нього пісок, а котлован 
взяв і заповнився настільки чистою та прозо-
рою водою, кажуть, ніби цілющою навіть, що 
й утворився дивовижний оазис там, де квітнув 
тоді Петриківський район. У радянські часи 
озеро перетворилося на улюблене для відпо-
чинку і городян, і мешканців довколишніх сіл. 
Особливо для мешканців Єлизаветівки. Бо воно 
на території його меж. Але найбільш «бурх-
ливого розвитку», якщо так можна сказати, як 
«курортна зона» озеро зазнало у наші нинішні 
незалежні роки. Навколо нього нагніздилося 
скільки «баз відпочинку» та «віл» і маєтків, що 
ні словами не розказати, ні пером описати. А 
усіляких розважальних точок, барів, кав”ярень, 
пивничок і годівничок і не перелічити. Не 
важко здогадатися, що й загрібати береги Бла-
китного знайшлося чимало охочих, а яка нині 
на них управа? Ніякої! Отак для єлизаветівців 
з розкоші місцевого значення озеро перетво-
рилося на його біду. Високими тинами позаго-
рожували бідові ділки прибережжя, і «терито-
ріальні війни» тут давно не рідкість. Швидше 

навпаки – безперервний процес. 
Тому нічого дивного, швидше «логічно», що 
врешті-решт на Блакитному з‘явивилося ціл-
ком приватне помістя, яке його власники наз-
вали ну напрочуд невдало, вважайте наперекір 
істині – «Заїмка». З приводу якої тепер потріб-
не пояснення. Це суто російськомовне слово, 
виникло воно на просторах Сибіру ще в часи, 
якщо вірити інтернетівській Вікіпедії, царюван-
ня Івана Грозного. Там тоді «приростала» Росія, 
земель незайнятих переважно навколо озера 
Байкал вистачало по горло – бери і освоюй, 
скільки тобі влізе. Знаходилися смільчаки, 
котрі у тамтешніх глибинках зводили одинокі 
собі «хороми» для постійного проживання і 
господарювання – відлюдно, подалі від надо-
кучливої «цивілізації». Заїмка – це захоплення 
земель, які досі нікому не належали, і далі їх 
«однодворове» використання на свій зиск, страх 
і ризик, якщо говорити ясно і коротко.
Ну отак зовсім нічийних земель в Україні 
сьогодні навряд чи знайти. Щоб звести свою 
«Заїмку» у всіх на виду – це треба зуміти. І ось 
на Блакитному озері на перший погляд наче і 
не багато, якихось 30 соток, знайшлися ті, що, 
даруйте за тавтологію, знайшли. І привлас-
нили. Причому наче й придертися ні до чого 
не можна, бо за адресою: село Єлизаветівка, 
вулиця Приозерна, 1. Але в тім то річ, що це 
повністю берегова зона озера. Навіть більше те-
пер скажемо: за прикладом «проворної» - вва-
жайте, що і від російськомовного слова «вор» 
- «Заїмки» тут відхопили у приватну власність 
ще кілька берегових ділянок – і аж півтора 
гектара, і пів. Але «Заїмка» залишається тому 
«одіозною», що єдина вважає себе не підвлад-
ною українському законодавству в цілому і 
рішенню Єлизаветівської сільської ради про 
безперешкодний доступ до води на береги Бла-
китного дива місцевих жителів. Тобто жителів 
Єлизаветівки в першу чергу. Бо про жителів 
довколишніх населених пунктів, включаючи те-
перішнього Кам”янського, власники «Заїмки» і 
слухати не хочуть.
Хто ж вони такі, що навіть не поза законами, 
а над ними? Якщо вірити Кадастровій карті 
України, то дана земельна ділянка належить 

одній-єдиній Владиславі Кравченко – ФОПу з 
Кам”янського. А в Декларації її чоловіка Віта-
лія Кравченка, котрий ще недавно працював 
начальником відділу оперативного реагування 
Управління Державної фіскальної служби у 
Дніпропетровській області, уточнюється, що 
«пай» його дружина отримала безкоштовно 
у жовтні ще 2019 року. І дарма, мовляв, що 
небайдужі жителі Єлизаветівки трактують цей 
факт як рейдерське захоплення земельної ді-
лянки – природоохоронної до речі – у громади. 
Адже «на підставі декларації про готовність 
об”єкту «Заїмка» до експлуатації від 18.05.2020 
р.»  факт зареєстровано 8.07 того ж 2020-го.
Все б нічого, але після цьогорічних сутичок 
та бійок «в районі «Заїмки» ГО «Люстра-
ційно-антикорупційна рада Придніпров‘я»                                                   
розкопала  несподівану «родзинку». Виявилося, 
що у тому ж 2020 році, одначе раніше, у квітні 
ще, за позовом Єлизаветівської сільської ради 
відбувся суд, який тягнувся з 2019, і він «будів-
лю «Заїмки» визнав безгоспним нерухомим 
майном». А заодно і те, що «земельна ділянка 
відійшла у приватну власність за сфальсифі-

кованими документами» - з усіма наслідками 
відміни афери, які з цього витікають. Тим паче, 
що «ще 23 квітня 2020-го дане судове рішення 
вступило і в законну силу». В чому ж тоді річ? 
– запитали активісти ГО «ЛАРП». Давно ж бо 
те й інше мало перейти у власність громади 
з вільним доступом до Блакитного оазису 
місцевих селян. А тим часом колегія Третього 
апеляційного адміністративного суду готується 
розглядати апеляцію-скаргу пані Владислави 
Кравченко «щоб він назавжди відкинув будь-які 
претензії до неї».
То знаєте, що почули «порушники спокою» у 
відповідь? Ви не повірите: очільники регіональ-
ної служби Держгеокадастру спокійно повідо-
мили, що ніякої ухвали суду від 23.04.2020 вони 
не отримували. З тієї причини, що суд її «при-
наймні нам не надсилав». У нього, якщо хочете 
знати, на ту пору не було та й досі немає коштів 
на поштові витрати. Як чеховський Ваня Жуков 
колись писав дідусеві на село, так, коротше, суд 
прийняв цю свою ухвалу. Немов для «внутріш-
нього» чи «службового» між своїми людьми 
використання.

Микола ЯСЕНЬ.
За околицею Маломихайлівки у По-
кровському краї Дніпропетровщини у 
занедбаному вигляді, але дивом зберег-
лися сякі-такі приміщення колишньої 
тваринницької ферми в минулому пер-
шої тутешньої колгоспної бригади. Якось 
сталося так, що до цурки їх не розібрали. 
Мабуть щось чи хтось завадив. А ще торік 
ранньої весни тут раптом появилися не 
свої, отож невідомі ділки, котрі заходи-
лися «територію приводити в порядок». 
Місцевий народ, ясна річ, згорав від ціка-
вості і дуже допитувався, хто ці незнайом-
ці та що вони надумали в напіврозвали-
нах робити, але ніхто нічого в селі та усій 
Маломихайлівській громаді цього наче не 
знав. Хоч швидше «на мигах» і шепотом 
видавали «за таємницю, яку, аби спокійно 
жити, краще й не знати». Натякали, що 
лишень у недавньому райцентрі Покров-
ському хіба що можна дізнатися.
А дивуватися селянам було від чого. До давно 
зниклого тваринницького комплексу пер-
шим ділом відновили подачу електроструму. 
І дорогу туди теж полагодили. Пробили 
свердловину, опустили у неї глибинний на-
сос – і ось вам на заздрість місцевому люду, 
бо у Маломихайлівці з водою непереливки, 
своєї там стало більше, ніж треба. Залитися, 
як казали мешканці села, можна. І поки на-
род думав та гадав, що ж вирощуватимуть 
на бувшій фермі, заклали ще й систему 
крапельного зрошення. Не інакше, як овочі 
на зразок помідорів чи огірків. Оскільки 
насамкінець там ще й напнули щось схоже 
на теплиці. Одначе , уявіть собі, після цього 
нічого більше «розвідати» селянам не вдава-
лося і не вдалося. Об”єкт все одно що засе-
кретили. На рівні не менш, ніж стратегічного. 
Так-так, Покровщина Дніпропетровської 
області найближчий сусід Донеччини, де йде 
неоголошена війна, і думка сама напрошува-
лася, що це «секретний тил для українських 
військ». Тому дійсно краще й носів своїх туди 
не потикати.  
Та цими днями – виходить, наче неждано-не-
гадано - з вибуховою силою пролунала зовсім 
інша інформація. У «тихому болоті» водило-
ся насправді страшніше від чортів і дияволів. 
Цитуємо офіційне повідомлення СБУ: «У 
селі Маломихайлівка на Дніпропетровщині 
працівники Служби безпеки України знайш-
ли велику плантацію конопель». За даними 
слідчих Національної поліції ,тут група лю-
дей «в теплицях вирощувала коноплі та ви-
готовляла наркотичний з них засіб – канібас». 
Обласна ж прокуратура у своєму прес-релізі 
навздогін уточнила, що «нарахували майже 
півтори тисячі кущів, на «чорному ринку» 
вартість яких складе не менше 7 мільйонів 
гривень». А ще крім крапельного поливу, 

ДЕ СІЮТЬ, ТАМ І РОДИТЬ
теплиць та ємкостей для води виявлено і 
«пристрої для фасування, висушування та 
зберігання виготовленого канібасу». Зрозумі-
ло, що відкрито кримінальне провадження 
за cтаттями  307, 309 і 310 ККУ – незаконний 
посів або незаконне вирощування снотворно-
го маку чи конопель у кількості понад п’ятсот 
рослин, вчинені за попередньою змовою 
групою людей, а також незаконне виробни-
цтво та незаконне виготовлення наркотичних 
речовин, психотропних засобів і їх аналогів. 
В обох випадках, ясна річ, з метою збуту, що 
видно, як на долоні.
Одначе у нас виникає відразу кілька питань. 
І перше з них – як міг діяти непоміченим 
цілий хоч і підпільний, але ж у всіх на виду 
виробничий цех, а до нього по суті і діла 
ні в кого то не було? Більше того, якщо і не 
весь колишній Покровський район знав про 
«надто засекречених «стратегічний» об”єкт», 
то для округи-громади це не становило заве-
ликої таємниці. Тим паче, що пішли, кажуть, 
врешті-решт і чутки на зразок «відбувається 
там щось дуже погане». Адже охороняли й 
оберігали від сторонніх територію ледве не 
з гвинтівками. А версія, наче вирощувалися 
овочі, котра домінувала спершу, розвіялася, 
як з єсенінських білих яблунь дим. Бо ж ніхто 
ніяких овочів звідти не вивозив і споживачам 
не пропонував! Отож далі і друге питання: 
де були органи влади, у володіннях яких 
нечестивці розгорнули вирощування нарко-
тичного зілля та виготовлення з нього пре-
парату-дурману? Невже їм було байдуже? 
Невже не хвилювало, скажімо, що загороди-
лися-відгородилися від населення, і ніяких 
податків не платять? Нарешті що з подачі 
СБУ правоохоронні органи кінець-кінцем 
завітали в заборонену і для них досі зону, то 
це честь і хвала їм. Однак чому явно не осмі-
лювалися завітати раніше? Бо як на нас, то за-
тіяти у таких масштабах «приватно-бізнесове 
«фермерське» господарство», і не боятися, 
що рано чи пізно прийдуть – це вже занадто. 
Це без попередньої змови бодай з якимись і 
окремими негідниками у кабінетах місцевих 
служб, включаючи й правоохоронні, величез-
ний ризик. Тут явно попередньо погодьтеся 
«соломку слали-підсипали», когось із «впли-
вових» задобрюючи.
Та скажемо й більше: подібна «практика» не 
поодинока, навпаки доволі поширена. Має-
мо на увазі з одного боку неймовірно прибут-
ковий «бізнес» з вирощування і виготовлення 
наркоти, який на Дніпропетровщині «де не 
посій, там і вродить», а з іншого так зване 

«кришування» його і правоохоронцями, і чи-
новниками місцевого калібру. Не повірите, 
але майже аналогічну плантацію маріхуани 
у ці осінні «жнива» знайшли і у Синельни-
ківському районі. Тільки з тією різницею, що 
там не колишні корівники «приватизували», 
а покинутий колишній колгоспний госпо-
дарський двір за селом. Ще більш масштаб-
ніша авантюра була затіяна у колишньому 
Криничанському районі. Там у степу на полі, 
засіяному соняшниками, перш ніж збирати 
останні, старалися встигнути «скосити» і ті ж 
коноплі. Приховані і вирощені, ясна річ, по-
далі від людських очей. Причому у кількості в 
рази більшій, ніж під Маломихайлівкою – аж 
на 28 мільйонів гривень. Мабуть за принци-
пом «гулять так гулять»! Як з”ясували право-
охоронці, на «знахідку» натрапили в полі, яке 
орендувала одна тутешня приватна іменита 
агрофірма. З директором на чолі і цілою 
зграєю спеціалістів-агрономів. Зібраний 
«урожай» згубного зілля знищено, а тепер 
встановлюють всіх інших причетних до «під-
приємницького» злодійства. Адже згідно ста-
туту спійманої з «замаскованими» посівами 
конопель агрофірми, вона займається винят-
ково сільськогосподарським виробництвом 
– зернові та зернобобові вирощує, олійні та 
технічні культури і тому подібні.
Багато хто ще пам”ятає, як у роки прісно-
пам”ятної перебудови і відразу після розвалу 
СРСР у нас гнівно і гаряче бралися за викорі-
нення такого зла, як наркоманія. Уже в неза-
лежній Україні відкрили медичні диспансери 
лікувати наркозалежних. Оскільки це для 
жертв страшної пошесті небезпечне, по суті 
смертельне захворювання. А в органах тодіш-
ньої міліції створили управління боротьби з 
незаконним обігом наркотиків та боротьби 
з наркозлочинністю. І як все це допомогло, 
якщо судити за показниками на теперішній 
час? На жаль як уже померлим від зілля при-
парка. Ще минулорічна статистика засвідчи-
ла мало не у п’ять разів більшу чисельність 
постраждалих від згубної залежності. І саме 
торік українські уже поліцейські в масштабах 
усієї країни влаштували тиждень «виявлення 
проявів злочинних діянь наркобандитських 
формувань». Так от уявіть собі, що лише за 
один той перший тиждень минулорічного 
грудня в Україні перекрили два міжнародні 
канали надходження до нас наркотиків і мало 
не дві сотні внутрішніх, а також припинили 
діяльність п”яти потужних  «лабораторій» з 
їх виготовлення та ліквідували понад сто ін-
тернет-магазинів, через які щодоби відбував-

ся збут більше 50 тис. доз різної категорії нар-
котиків. Ще ж понад 120 тис. доз наркотиків і 
психотропів, амфетаміну і того ж канабісу та 
їхніх аналогів вдалося перехопити на інших 
каналах постачання згубного «добра».
Не можемо не наголосити, що це тільки 
той «урожай», котрий зробили явним. Бо 
важко повірити, наче вивернули геть усі 
випадки, про які і так було добре звісно тим 
же органам Національної поліції на місцях. 
Навпаки, навіть не сумніваємося, що поза 
межами «бойового» тижня лишилося у рази 
й рази більше нерозкритих злочинів і зло-
чинців. По суті в Україні не припиняється, 
натомість прискорюється процес «саджання 
на голку» передусім підлітків та дітей – всьо-
го молодого, якщо хочете, покоління. Ось 
залучили силовики до згаданого торішнього 
тижня боротьби з наркоділками і колег з 
департаментів кримінального аналізу, і вони 
зробили висновок: наркозлочинність зро-
стає тому в першу чергу, що зростає попит 
на згубні препарати. Це дійсно як у тому ж 
бізнесі: є замовники та споживачі тієї або 
іншої продукції, множаться і їх виробники 
та постачальники. А друга причина, яка 
прияє цьому явищу – органи прокуратури 
та Національної поліції принаймні на місцях 
не боряться на повну потужність насправді з 
ним, а використовують на спійманих на свої 
гачки наркоділерів для власного навіть більш 
ніж неправомірного збагачення. Збирають 
з них данину, гарантуючи негідникам та по 
суті злодіям і злочинцям «недоторканість». 
Більше того, вистачає випадків, коли й спри-
яють успішному «бізнесу» губителів в першу 
чергу юного та молодого поколінь. Якось 
тихо й мирно, скажімо, скінчилися минулого 
року на Дніпропетровщині «розбірки» з Пав-
лоградським районним відділенням поліції, 
котре повністю розформували і «перезаван-
тажили». З тієї причини, що воно мало не у 
повному складі під орудою своїх начальників 
тримало у своїх вуздечках місцевих поста-
чальників наркотичного зілля. 
Або ось зовсім свіжі приклади: одну з виправ-
них колоній біля обласного центру банда 
негідників ніби підпільно «забезпечувала» 
метадоном. Причому майже рік. Якийсь ділок 
ромської національності виконував роль посе-
редника – серед «близьких» людей замовляв 
«товар», а серед засуджених мав того, хто той 
товар для подальшого поширення приймав. 
У колонії психотропи на «Ура!» зустрічали. 
Щоразу не менше, ніж на 350 тисяч гривень.

Микола НЕЧИПОРЕНКО.

коплинною водою на каскад застійних 
боліт. Вдень 19 жовтня в місці зруйно-
ваної берегової лінії побувала група з 6 
чоловік з Петриківського та Царичан-
ського районів, тричі викликали полі-
цію. Та не з’явилася під приводом того, 
що «є дозвіл на будівництво». Поліції 
повідомлено, що проєкт, після першої 
відмови Міндовкілля, вдруге, з прихо-
дом «слуг» взимку 2020 року отримав  
дивний висновок «роботи можливі за 
умови обґрунтування необхідності дно-
поглиблення». Вочевидь, його не можна 
вважати позитивним, щоб нищити 
державну власність, котрими є водні 
об’єкти. Петриківська поліція пообіця-
ла розібратися. 

Шульгівська сільська рада відхилила 
проєкт

Певно ж, поліції слід почати з того, 
що є рішення Єлизаветівської та Шуль-
гівської сільських рад про відхилення 
недолугого проєкту на їхніх територіях, 
та зупинити риття, яке здійснюється на 
шульгівських землях. І є категорична 
вимога обох сільрад до обласних струк-
тур: заборонити виконання сумнівного 
проєкту! Ось що повідомив редакції ко-
лишній сільський голова Шульгівської 
сільської ради Олександр Шовкопляс:

- Восени 2019-го депутати одностай-
но відхилили цей «геніальний» задум 
водників, що не дружить зі здоровим 
глуздом. Колись так само перегороджу-
вали греблями Дніпро, і дехто думав, 
що буде користь. Тепер бачимо, що це 
каскад боліт для накопичення мулу, 
треба всі ці «моря» спускати, бо Дні-
про висохне і зникне. А в нас на Орелі 
дамби вище за течією і на її притоках 
слід порозгортати, і досить, більше ні-
які розчистки-перегачення не потрібні. 
Наше рішення сільської ради про від-
хилення згубного проєкту діє і сьогодні. 

Намір здійснити наперекір усьому 
шкідливий для природи і бюджету 
проєкт на 112 мільйонів чимало хто 
пояснює тим, що де великі гроші, там 
про мораль не йдеться. Навіть якщо 
ідея геть антинаукова. Аналогічний 
задум, що суперечить європейським 
методикам відновлення водності річок, 
вперше у світі почали робити два роки 
тому на Сулі на Полтавщині, та річка 
залишилася у виритому котловані 
протяжністю 800 метрів. Тож півсотні 
жителівЛохвицького району восени 
2019-го мусили кинути звичні справи 
і їхати до Києва. Де штурмували Дер-
жводагенство доти, доки водні чини не 
закрили проєкт (деталі в статті «Держа-
ва захистила Сулу… від держави» Ми-
хайла Хорєва). Невже Держводагенство 
прагне знову уздріти  штурм, тепер 
щодо Орелі?

Зміна екологічного «батька» 
ні до чого не призведе?
Цікавими роздумами з приводу не-

самовитої атаки на природу Приорілля 
поділився кандидат історичних наук 
Анатолій Білокінь: 

- На Царичанський район немов 
орди кочові, вже не на конях, а на гар-
них авто налітають – ми вам громад-
ські слухання, а ви віддайте нам річку! 
Вперше приїхали, ми дали їм гарбуза, 
вдруге – те саме, то тепер вони тиш-
ком-нишком втретє підкрадаються. 
Ну ніяк не можуть змиритися з тим, 
що їх від корита відірвали. Оце в Києві 
«слуги» екологічного «батька» в Міндо-
вкіллі міняють, та від цього нічого не 

зміниться. Бо і Оріль нищать, і Чаплин-
ку, і Калитву, і з-під Китайгорода пісок 
виривають… Потрібно змінити систему 
ставлення до природи, аби ніякий ЗЕ 
не міг дати команди «фас!» на її зни-
щення.

Два роки тому в Дніпропетровській 
облраді відбулося засідання екологічної 
комісії під головуванням Анатолія Івах-
на, за участі голови Царичанської рай-
ради Світлани Горбачової та громад-
ськості. Комісія ухвалила: якщо бодай 
одна сільрада з двох районів проголо-
сує проти проєкту, він буде закритий. 
Але ж таких рішень є вже два, а проєкт 
втілюють в життя!

Проти нього до Міндовкілля на 
«Звіт з оцінки впливу на довкілля» по-
дано аж 105 зауважень громадськості. 
В т. ч. ґрунтовні - доктора наук Дми-
тра Стефанишина, аналітика МБО 
«Екологія – Право – Людина» Петра 
Тєстова (стаття «Гроші у воду» про не-
доцільність розчистки річок), наукового                                                        
керівника проєкту НПП «Орільський» 
Вадима Манюка, Інституту проблем 
природокористування та екології. Якщо 
тепер не зупинити свавілля водників, то 
ні Національного парку «Орільський» 
не стане, ні Орелі. Адже зараз, крім 
цього проєкту, розривають Чаплинку 
нижче Петриківки плюс незаконно 
добувають пісок в Китайгороді на вели-
чезній площі в 54, 9 га. 

З огляду на децентралізацію ще 
ніхто з ОТГ не висловив свого ставлення 
до чергової спроби знищення степової 
перлини України. А слід би розглянути 

Оріль донищують новими греблями

і рішенням сесії заборонити втілення 
проєкту на території конкретної ОТГ. 
Після чого направити ухвалу депутатів 
до Дніпропетровських облради і ОДА, 
офісу водних ресурсів тощо. Варто про-
хати і про прискорення створення Дні-
про ОДА багатостраждального НПП 
«Орільський» через хронічну «яловість» 
департаменту екології. Вивільнені ж 
кошти, передбачені на Оріль, можна 
направити на прибирання гребель з її 
русла та русел усіх її приток. Насамкі-
нець коментар екологічного варварства 
Придніпров’я голови постійної комісії 
Дніпропетровської обласної ради з пи-
тань екології та енергозбереження Мак-
сима Курячого

- Важко навіть уявити, що вони 
творять, скільки сигналів тривоги з 
приводу плюндрування природи над-
ходить щодня до нашої комісії! Це 
якесь дикунство відбувається в ці часи. 
А правоохоронні органи, коли пишуть 
листи на наші звернення, так слізно 
запевняють, що все під контролем, за 
всім є пильний нагляд, хоч на хліб ці 
відповіді намазуй:! Та насправді козу 
водять і б’ють байдики. Та ми це вже 
переживали, і цьому безладу прийде 
кінець. Обов’язково таки розвидниться, 
і правда та вимога громадськості збе-
регти живу природу для прийдешніх 
поколінь таки переможуть. Але для 
цього потрібна велика праця усіх нас, в 
державі Україна сущих. 
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На початку червня до Верховної Ради подали законо-
проєкт №5600 «Проєкт Закону про внесення змін до По-
даткового кодексу України та деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 
надходжень».
Його ініціаторами виступили прем’єр-міністр Денис 
Шмигаль та голова парламентського Комітету з питань 
фінансів, податкової та митної політики Данило Гетман-
цев.
 «У коня повинен бути корм»: Гетманцев розповів, кому 
знизять податки, а кому — підвищать
Президент України Володимир Зеленський та урядовці 
наголошували на тому, що одне з головних положень 
законопроєкту — це підвищення ренти за видобуток 
залізної руди, яка останнім часом зростає у ціні. Саме у 
контексті залізної руди заговорили про Ріната Ахметова 
та охрестили законопроєкт «антиахметівським».
Однак, коли текст документа з’явився на сайті Ради, ви-
явилося, що про олігархів у ньому не так багато. Автори 
законопроєкту вважають, що якщо ухвалити №5600 — це 
принесе бюджету 50 млрд гривень на рік. Тільки частину 
можна отримати з підвищення ренти на руду, однак біль-
шу суму мають покрити з нового «селянського податку».

Виникають запитання, як урядовці починали з боротьби 
проти олігархів, а закінчили «податками на город», тому 
видання The Page вирішило розібратися в основних мо-
ментах законопроєкту.
Хоча автори законопроєкту декларують його, як антио-
лігархічний, експерти та деякі депутати вважають, 
що він нашкодить  саме середньому бізнесу 
та простим українцям.

На думку експертів, найбільше 
постраждають:

агропромисловість
нерухомість

оптова торгівля та середній бізнес.
Політичний експерт Олег Петровець вважає, 
що законопроєкт вдарить по простих 
українцях. Наприклад, обкладання ПДВ угод 
із купівлі-продажу нерухомості призведе до 
подорожчання нових квартир щонайменше 
на 20%, а підвищення ставки ПДФО на угоди 
з продажу квартир призведе до додаткового 
здорожчання житла ще на 5–18%.
«Оподаткування угод купівлі-продажу житла 
значно б›є по кишенях простих українців та 
робить купівлю квартир вкрай невигідною. 
Люди змушені будуть переплачувати майже 
20%. Але якщо врахувати тотальну бідність 
українського населення, то попит на житло 
просто впаде і постраждають підприємці, що 
надають послуги з придбання нерухомості», 
— написав він у колонці для «Української 
правди».
Також він звернув увагу на зниження площі 
землі, дохід від продажу врожаю з якої 
не оподатковується – з 2 га до 0,5 га. Це 
також вдарить тільки по фермерах, а великі 
землевласники нічого не втратять.
Хоча один із ініціаторів законопроєкту 
прем›єр-міністр Денис Шмигаль ще 
минулого року обурювався через 
додатковий податок для малих 
землевласників (законопроєкт 3131, за яким 
власники паїв, не зареєстровані як підпри-
ємці, обкладалися податком приблизно у 
1400-1500 гривень за гектар). Минув лише 
рік, а все сильно змінилося.

Ще один пункт, через який постраждає 
маленький та середній бізнес, це право 
брати у податкову заставу рухоме, нерухоме 
майно та вироблену продукцію платника 
податку.
Передбачається, що таке рішення податкові 
органи можуть ухвалити без рішення суду, 
і поки власник доводитиме, що з його 
майном немає жодних проблем, ним уже 
розпоряджатиметься податковий керуючий.
Народний депутат VIII скликання Руслан 
Сидорович вважає, що податкова перевірка 
за бажанням зможе донарахувати компанії 
будь-яку суму зобов›язань (з якою 
бізнес може не погоджуватися і вважати 
незаконною та звернутися до суду).

«Але ще до ухвали про відкриття 
судового провадження ви отримаєте 
візит податкового керуючого, який зможе 
повністю зупинити бізнес», — написав він 
у своїй колонці. За його словами, кредит 
у банку для погашення кредиту, звісно, не 
видадуть, активи компанії залишаться в за-
ставі. «Власне, сам факт початку перевірки 
доводитиме український бізнес до інфарк-
ту».
Хто висловився проти податкового 
законопроєкту
Як тільки текст з’явився, економісти, бізнес 

та народні депутати почали наголошувати на 
тому, що цей документ просто доб’є бізнес 
та пересічних українців.
Відомий в Україні бізнесмен Гарік 
Корогодський обурився цим законом. Він 
написав у своєму акаунті у Facebook: «Ви 
обіцяли, йдучи на вибори, лібералізацію 
податкової системи. Де? За все це я голосу-
вав. Зараз ви займаєтеся законопроєктом 
№5600. Це не закон, а економічний фашизм. 
Аналог №5600 є лише в одній країні — у Бі-
лорусі. Саме туди ми котимося».
Економісти також вважають, що №5600 
далекий від боротьби з олігархами, а 
загалом навіть контрпродуктивний для 
бізнесу. «Ніяких заходів, які могли б сприяти 
економічному зростанню законопроєкт 
не передбачає. Навпаки, він погіршує 
середовище для бізнесу. Звичайно, я вважаю 
його неприйнятним», — заявив глава 
Центру економічної стратегії, експерт Гліб 
Вишлінський.
У партії «Голос» також кажуть про 
податковий тиск на українців, а не про 
антиолігархічну боротьбу.
 «Саме цей документ вводить так званий 
«податок на город», тобто оподаткування 
з продукції з землі, яку обробляють як 
присадибне господарство. Причому 
законопроєкт ще примудряються називати 
антиолігархічним. Але по ньому, якщо у 
тебе пів гектара землі, то ти зобов‹язаний 
платити податки. Якщо у нас людиа, яка 
має пів гектара городу, стала олігархом, 
то це чудово. Це такий креативний засіб 
закінчити епоху бідності», — заявив 
Ярослав Железняк. фактично проігноровано 
керівництвом комітету», — заявив він 
виданню Politeka.
Варто зазначити, що на ухвалення цього 
законопроєкту уряд покладає великі надії, 
бо у проєкті бюджету є шість напрямків, 
які планують дофінансувати коштом 
потенційних надходжень у 30 млрд 
гривень від так званого антиахметівського 
законопроєкту.
Не ухвалений податковий законопроєкт 
має профінансувати і лікарні, і перепис 
населення, і будівництво залізниці та нових 
спортоб’єктів. Таким чином Кабмін намага-
ється змусити депутатів проголосувати, по-
при очевидні мінуси документа.
Голова фракції «Голос» Ярослав Железняк 
прямо назвав це шантажем Офісу 
президента, без якого такий законопроєкт 
не міг з’явитися.
Нардеп зазначив, що перша редакція 
законопроєкту — це спроба знищити бізнес. 
Він представив 199 поправок, а усього їх 
подали вже понад 12 тисяч.
У партії «УДАР Віталія Кличка» виступають 
за те, щоб виключити із 5600 положення, які 
посилять тиск податкових органів на малий 
та середній бізнес.
 «Влада, яка дбає про добробут громадян 
України і розвиток економіки, повинна 
не вигадувати «податки на повітря», 
необмежено посилюючи фіскальний 
тиск і збільшуючи ціни, а створювати 
комфортні умови для бізнесу і максимально 
забезпечувати умови для створення 
робочих місць», — заявила представниця 
партії «УДАР» Оксана Продан.
Ще один голос проти є від команди 
Шмигаля. Міністр юстиції Денис Малюська 
впевнений, що не можна ухвалювати 
законопроєкт №5600 у тому вигляді, як його 
зареєстрували. Він також говорить про шко-
ду для українців.

«Сподіваюся, що законопроєкт 
відрізнятиметься від тексту, який був 
зареєстрований у першому читанні. Там 
є правки, які можна і потрібно врахувати, 
щоб прості люди ніяк не відчули зміни 
оподаткування цим законопроєктом. Без 
них його не варто ухвалювати», – заявив мі-
ністр.
Крім невдоволення українців та депутатів 
є оцінка й Американської торгової палати. 
На її думку, від цього законопроєкту 
постраждає бізнес. Голова Американської 
торгової палати Енді Гундер окремо 
зазначив, що їхні експерти проаналізували 
зміни та вважають, що «переважна частина 
неприйнятна для бізнес-середовища».
Логічною є позиція партії «Слуга народу» 
— вона хоче, щоб за законопроєкт 
проголосували депутати Верховної Ради.
Один із ініціаторів проєкту Данило 
Гетманцев каже про те, що бізнес-
асоціації, які виступають проти ухвалення 
законопроєкту, просто не хочуть платити 
гроші державі.
Під час інтерв’ю Радіо НВ, Гетманцева 
запитали, чи не вийде так, що Україна 
більше втратить, ніж отримає через цей 
законопроєкт. Бо бізнес-асоціації кажуть 
про погіршення бізнес-клімату у державі.
 «Не вийде. Я розумію асоціації, вони 
захищають своїх членів, які не хочуть 
платити гроші державі», — відповів він.
Його колега по фракції Євгенія Кравчук 
також говорить про те, що 5600 треба 
ухвалити якнайшвидше, бо «страждає 
бюджет».
 «Ми б хотіли, щоб Верховна Рада 
невідкладно перейшла до розгляду цих 
законопроєктів (5600 та про олігархів), 
оскільки зволікання з 5600 просто буде нам 
коштувати відповідних сум до бюджету і ми 
вже бачимо, що певні збільшення статей в 
бюджеті на 2022 рік справді залежать 
Що змінилося після першого читання?
14 вересня Комітет Верховної Ради роз-
глянув і врахував низку поданих Всеу-
країнською аграрною радою (ВАР) по-
правок до другого читання податкового 
законопроєкту, таких як відстрочка на один 
рік нарахування мінімального податкового 
зобов’язання (МПЗ) на оброблювані землі, з 
яких не сплачуються податкові відрахуван-
ня, і зниження його розміру до 4% від показ-
ника нормативно-грошової оцінки ділянки.
Нардеп Железняк зазначив, що частину 
скандальних положень законопроєкту 
№5600 змогли трохи виправити у робочих 
групах, а тепер їх опрацьовує податковий 
комітет. Він зазначив, що найбільш жорсткі 
правки вже прибрали:
право податкової заборонити 
розпоряджатися майном підприємства, 
якщо перевірка знаходить нібито недоплату 
податків до бюджету.

«І ще купа подібних норм, яка б лише 
збільшила тиск на підприємців та громадян», 
— розповів нардеп Железняк у коментарі 
виданню The Page.
Наразі законопроєкт готується до 
другого читання, це зазначено на сайті 
Верховної Ради, але точної дати поки що не 
озвучували.
За словами голови фракції «Слуга народу» 
Давида Арахамії, Рада вдруге розглядатиме 
цей документ під час найближчих засідань. 
За планом спочатку розглянуть 5600, а по-
тім законопроєкт про олігархів. Арахамія 
зазначив, що порядок може змінитися в 
залежності від кількості правок, яких до 
5600 вже доволі багато.
Також є питання до процедури розгляду 
законопроєкту. За словами народного депу-
тата від «Батьківщини», члена комітету ВР із 
питань фінансів, податкової та митної полі-
тики Андрія Ніколаєнка, документ розгляда-
ють із значними порушеннями.
«Дуже серйозний документ, як я вважаю, 
шкідливий для української економіки, 
розглядається в неналежний спосіб. Між 
першим і другим читаннями з›явилося 
близько 80 змін у статті, що не були 
предметом розгляду в першому читанні. 
Відповідно, це порушення ст. 116 
регламенту. На це вказала велика кількість 
депутатів. 

Скандальний закон №5600
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машинобудування, компенсацію кредитної ставки 
аграріям, підтримки фермерства, садівництва, зрошен-
ня», – розповів Роман Лещенко.
Він зазначив, що минулого рокууряд виділив на підтрим-
ку садівництва 290 млн грн. Цьогоріч було збільшено 
обсяги фінансування до 450 млн грн і розширено й дивер-
сифіковано власне програму підтримки: на закупівлю 
саджанців, шпалери, на холодильне обладнання.
«Проте ми вже бачимо, що запит на компенсацію і обсяг 
реалізованих проектів більший, ніж обсяг державної 
підтримки. За результатами цього року ми окреслимо 
позицію щодо подальшої підтримки галузі. І, безумовно, 
на 2022 рік тема підтримки садівництва – в пріоритеті», – 
підкреслив він.

7
У фермерському господарстві 
«Напорівське» Григорія 
Ткаченка на Чернігівщині — 
велике технологічне та технічне 
оновлення. Розбудовуватись і 
розширюватись, окрім власної 
наполегливої праці, допомагає 
участь в урядових програмах 
підтримки агробізнесу.
Григорій Михайлович охоче 
ділиться досвідом. За його 
словами, він узяв 6,5 мільйона 
гривень кредиту під нуль відсотків 
річних на обігові кошти. До цього 
придбав на 12,5 мільйона гривень 
техніки за інвестиційним кредитом 
із базовою ставкою 7% та 
можливістю за рахунок додатково 
створених робочих місць 
зменшити її до 5%. «Ми також 
отримуємо відшкодування на 
придбання спермопродукції і 25% 
— на купівлю вітчизняної техніки», 
— додає власник господарства.

ЗА останні рік-півтора у «Напорівському» 
звели новенькі кошари для худоби, 
овочесховища та приміщення для 

зберігання добрив, суттєво оновили технопарк. 
Григорій Ткаченко показує «міць» його 
господарства — 340-сильний трактор «Нью 
Холанд». Техніку придбали навесні під 7% 
річних терміном на 5 років. Також купили три 
110-сильні «Джон Діри», два китайці «Юто», 
вітчизняні дискові борони, культиватор та два 
обприскувачі… Наявність сучасної техніки 
додає швидкості технологічним процесам.
Кукурудзу та соняшник будуть сушити на 
новому італійському комплексі. Працює він 
на паливних пелетах, бо використовувати 
газ, висловлює Григорій Михайлович думку 
багатьох, у наш час ризиковано. До того ж 
собівартість продукції, висушеної на твердому 
паливі, є нижчою. Пропускна спроможність 
такого комплексу - близько 150 тонн на добу.
«Напорівське» можна назвати господарством 
із напівзакритим циклом. Власної сировини 
тут іще не переробляють, хоч і планують, 
але багато неліквіду йде на корм худобі. 
Нині у фермера понад 300 голів ВРХ, із яких 

Інвестиції 
в майбутнє

більша частина — це дійне стадо. «Не 
можу стверджувати, що тваринництво 
неприбуткове, — каже фермер. — Сьогодні 
молокозавод платить нам 11 гривень за літр».
Чи не найвисокорентабельнішою культурою 
фермерського господарства є картопля. 
Цього року «Напорівське» розширило площу 
під нею до 100 гектарів. Утім, урожай не 
порадував. «Із картоплею в нас нині погано. 
За літо був усього один дощ — третього 
липня. Наше село опади обминали», — 
бідкається фермер. Він прогнозує, що 
недобере 40% торішнього врожаю. Втім, у 
збитку все одно не залишиться, адже ціни на 
«другий хліб» пішли вгору. До того ж через 
неврожай чи не вперше за 30 років Білорусь 
закуповує нашу бульбу.
Разом із тим Григорій Ткаченко переконаний, 

о це Міністр аграрної політики та продовольства 
України Роман Лещенко заявив під час круглого сто-
лу з аграріями на тему «Підсумки садівничого сезону 
2021 року. Державна підтримка галузей садівництва 
й переробки. Проблеми галузі та шляхи їх вирішен-
ня» в ході робочої поїздки до Вінниці.

«Цьогоріч, окрім відновлення Мінагрополітики та 
впровадженням ринку землі, одним із найбільш 
важливих було питання перерозподілу державної 
підтримки. Ми сконцентрували підтримку для малих 
та середніх сільськогосподарських товаровироб-
ників. І державна допомога обсязі 4,5 млрд була 
розподілена на підтримку вітчизняного сільгосп-

У2022 році питання підтримки садівництва 
буде в пріоритеті для Мінагрополітики

За словами Романа Лещенка, Мінагрополітики керу-
ється декількома важливими факторами. Це створення 
робочих місць; створення якісно нової інфраструктури; 
забезпечення якісної продукції, зокрема з доданою вар-
тістю та експортно орієнтовану.
Міністр також згадав стосовно проблематики з ціноутво-
ренням. «Тому наприкінці листопада відбудеться Аграр-
но-експортний штаб, аби виробити експортну позицію, 
насамперед щодо продуктів садівництва та ягідництва», 
– анонсував Роман Лещенко.Міністр запросив усіх аграрі-
їв до діалогу та внесення своїх пропозицій для спільного 
розв'язання окреслених питань.

що картоплю треба вирощувати на поливі. 
Щоправда, через бюрократичну тяганину 
втілити це в життя не так просто. «Саудівська 
Аравія дістає воду з глибини 700 метрів і 
одержує такі врожаї на піску, про які ми можемо 
тільки мріяти, — розмірковує фермер. — На 
мою думку, якщо прибрати всі бюрократичні 
перепони, запровадити програми для малого і 
середнього бізнесу, підтримати кооперацію, то 
наше сільське господарство здатне «закидати» 
продукцією увесь Європейський континент. І 
не треба буде стояти на колінах, випрошуючи 
подачки у «європейських партнерів». Ми 
найбагатша в ресурсному плані європейська 
країна і не можемо так себе принижувати».

Віталій НАЗАРЕНКО.
Чернігівська область
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Останнім часом бізнес на квасолі перестав бути 
прерогативою  і сільських городників. Вирощування 
квасолі в промислових масштабах зацікавило і 
більшість українських агрохолдингів. Тому сьогодні 
розглянемо вирощування квасолі як бізнес, техно-
логію вирощування, ходові сорти, ринки збуту про-
дукції і проведемо розрахунки вкладень і прибутку в 
цей перспективний бізнес.

Скільки можна заробити на вирощуванні квасолі
Вирощування квасолі – це відмінний варіант для бізнесу, 
бо в перспективі попит на цей продукт буде тільки рости. 
Вже зараз багато великих агрохолдингів готові скуповувати 
квасолю за вигідними цінами, що є показником того, що 
є сенс задуматися про виділення посадочних площ, щоб 
запустити свій бізнес на квасолі.

Плюси і мінуси вирощування квасолі як бізнесу
Вирощування квасолі має свої як плюси, так і потенційні 
ризики. Розглянемо обидві сторони бізнесу на квасолі.

исокий попит на квасолю, як на роздрібному, так і на 
оптовому ринку.
Проста технологія вирощування.
Тривалий термін зберігання врожаю – до 5-ти років.
Сезонна зайнятість 5-6 місяців в році.
Потенційні ризики:

Необхідність дотримуватися сівозміни і міняти посівні 
площі щороку.
Непередбачуваність погодних умов.
Невчасно зібраний урожай при пересушуванні може 
обсипатися, що призведе до втрати частини заробітку.
З огляду на той факт, що квасолю без проблем можна 
вирощувати в домашніх умовах у себе на городі без 
теплиць і іншого, то бізнес на квасолі точно заслуговує 
на увагу жителів сільської місцевості, як один з варіантів 
додаткового заробітку грошей.

\
Технологія вирощування квасолі
Технологія вирощування квасолі досить нескладна, а посіви 
не потребують специфічного догляду та постійної обробки.  
Головне, що потрібно знати при посадці насіння, так це 
те, що квасоля — теплолюбна рослина і боїться ґрунтових 
приморозків, сіяти її варто, коли встановиться теплий 
температурний режим.

очинати підготовку плантацій слід вже з осені, 
продовжуючи удобрювати ґрунт і навесні безпосередньо 
перед посадкою. Теплолюбні бобові культури слід садити 
при температурі не нижче 14°С.

Для удобрення квасолі потрібно по 60 кг/га д. р. азоту й 
фосфору та 40 кг/га д. р. калію. Відтак удобрення можна 
обмежити внесенням 150 кг/га діамофоски та інокуляцією 
навесні.+

Насіння перед сівбою радять обробляти інсектицидом, 
фунгіцидом та інокулянтом. Посівна норма становить 130 
кг/га або 400–500 тис. шт./га. За такої густоти рослина фор-
мує до 20 бобів. Якщо ж квасолю сіяти рідше, то кількість 
бобів може зростати до 40–50.

Дуже важливу роль у формуванні швидких і рівномірних 
сходів відіграє точність дотримання глибини висіву. 
Оптимальна глибина — 3–4 см. Якщо вологи в грунті 
бракує, фахівці радять збільшувати глибину висіву до 5 см. 
Вони зауважують, що квасоля проросте навіть з глибини 
10 см, але тоді сходи будуть нерівномірними, а схожість 
знизиться. Сіяти квасолю, за словами фахівців, можна будь-
якою сівалкою, навіть СЗ.

Фахівці зазначають, що специфічних заходів по догляду 
не потрібно, необхідно лише дотримуватися загальних 
правил – своєчасний полив, розпушування, добриво ґрунту. 
Дозрівають посіви протягом двох місяців. Головне на цьому 
етапі – не дати культурі перезріти, адже тоді вона втратить 
більшу частину своїх корисних властивостей.

Бізнес на квасолі: перелік найпопулярніших сортів
Ліма (Лімська). Існують кучеряві підвиди довжиною 2 – 15 
метри, а також кущові висотою 25-60 см. Насіння можуть 
мати форму: у вигляді сфери, місяцеподібне. Боби можуть 
бути білого, червоного, оранжевого, чорного кольору, з 
білими плямами і смужками. За рахунок вершкового смаку 
цей різновид квасолі часто називають масляною.

Масляний король. Це спаржева квасоля. Ранньостиглий, 
термін дозрівання близько 50 днів. Кущовий сорт 
спаржевої квасолі, рослина компактна, висотою не більше 
40 см. Урожай у вигляді бобів світло-жовтого забарвлення, 
які виростають довжиною до 25 см. Смак схожий на смак 
молодих пагонів спаржі.

Зелена квасоля Маш. Відноситься до роду Вігна. Термін 
дозрівання сорту: 100-120 днів. Маш виростає до 1,5 м. Ре-
комендується підв’язка до опори. Боби зеленого кольору.

Велика сила малої кВасолі

Лобіо. Культура з м’ясистим білими і великими бобами. 
Вирощують на шпалері висотою до 2-х метрів. Боби 
зеленого або фіолетового кольору.

Пінто. Білі боби з яскравими червоними плямами і високим 
вмістом заліза. Термін дозрівання до 90 днів. Розміри куща 
складають 60-80 см. Урожайність середня – до 2 кг з 1 кв. м.

Неві. Висота куща до 50 см. Пізньостиглий сорт, терміни її 
дозрівання становлять 85-100 днів. Урожайність до 2 кг на 
1 кв. м.

Чалі. Великі плоди квасолі білого кольору. Висота куща до 
60 см розлогої форми.

Білозерка. Середньостиглий сорт, термін дозрівання 60 – 70 
днів. Висота куща до 50 см.

Маврітанка. Термін вегетації 60 днів. Урожайність до 1,5 кг з 
1 кв.м. Чорна квасоля.

Журавушка. Американська спаржева квасоля. Розміри 
кущів 50 на 40 см. З однієї сотки можна зібрати до 250 кг 
врожаю. Цукровий сорт.

Є багато інших сортів: Рубін, Ластівка, Грибовська, 
Шоколадниця, Анфіса. Вибір сорту варто здійснювати 
виходячи з кліматичних умов, в яких ви плануєте її 
вирощувати, а також смакових і складових характеристик. 
Важливу роль для бізнесу на квасолі відіграє її товарний 
вигляд.

Збір урожаю квасолі в цифрах
Середня врожайність квасолі по Україні становить 2,2–2,5 
т/га, а найбільш передові господарства збирають 3 і навіть 
3,5 т/га. Термін дозрівання врожаю 70-90 днів.

Зібрати урожай після посіву насіння квасолі можна вже 
через 70 днів. При цьому з 1 квадратного метра ділянки 
можна зібрати близько 1 кг бобової культури. До того ж, 
квасоля дає урожай двічі на рік.

У разі промислового підходу до бізнесу квасолю збирають 
комбайном. Якщо ви вирощуєте її в домашніх умовах, то 
урожай збирають вручну у фазі підсихання 50-60% бобів на 
рослинах, коли опадає основна маса листя.

Бізнес на квасолі і потенційні ринки збуту
Збут продукції грає важливу роль, особливо якщо ви 
вирощуєте стручкову (Спаржеву) квасолю, яку потрібно 
додатково переробляти, або ж недовго зберігати, щоб вона 
зберігала свої смакові характеристики і товарний вигляд. 
Звичайні ж боби можна зберігати довго.

Як правило, підприємець зацікавлений швидко продати 
товар, щоб він не лежав у нього на складі, оскільки для 
зберігання потрібні спеціальні умови в приміщенні.

Варіанти збуту квасолі для фермера:

Оптові скупники.
Виробництва з переробки квасолі, наприклад консервні 
заводи.
Роздрібні продажі через інтернет і на міських ринках.
Співпраця з продуктовими магазинами і овочевими 
ринками й базами.
Поступово ви зможете налагодити стабільний канал 
продажу і люди будуть безпосередньо звертатися за 
покупкою вашої продукції.

Витрати на запуск бізнесу на квасолі
Бізнес з виробництва квасолі є досить низьковитратним. 
Основні статті витрат – це посадковий матеріал, догляд 
за посівами, оренда землі, оплата праці найманих 
працівників, транспортні та інші реалізаційні витрати.

Найменш ризикованим бізнес на квасолі є для тих, хто 
проживає в сільській місцевості та має власну ділянку. Це 
дозволить скоротити витрати на оренду землі, а значить і 
знизить собівартість товару.

Розробляючи бізнес- план ферми з вирощування квасолі як 
бізнес вам потрібно рахувати всі статті витрат і в результаті 
скласти суму стартового капіталу. Розрахунок ми будемо 
робити для ділянки площею 25 сотих.

Початкові вкладення:

Купівля насіння – 8000 грн.
Добрива – 5000-6000 грн.
Городній інвентар та інструменти – 7000 грн.
Мотоблок для обробки городу – від 20 000 грн..
Щорічні вкладення:

Добрива – 5000 грн.
Транспортні витрати – 5000 грн.
Консультації агронома, література – 2000 грн.
Разом початкові витрати складуть близько 45-50 000 
гривень. Щороку доведеться вкладати близько 12000 
гривень. Насіння при цьому не враховується, оскільки ви 
будете використовувати посадковий матеріал зі свого 
врожаю.

Рентабельність бізнесу: 30%-40%.

Скільки можна заробити на вирощуванні квасолі
Оптова ціна квасолі: 16-17 гривень за 1 кг продукції. 
Роздрібна ціна: 20-40 гривень за 1 кг продукції.

Урожайність квасолі досягає 80-150 кілограм з сотки. З 
огляду на площу городу в 25 сотих, можна прикинути 
урожай в 1500-3000 кг. В Україні оптова ціна не опускалася 
нижче $500 за тонну: в середньому становила $550–600, а 
були роки, коли піднімалася до $650.

Продавши квасолю на опт, вам вдасться заробити: 25000-
50000 гривень з 25 сотих. Візьмемо середнє значення 40 
000 гривень і віднімемо витрати, отримаємо близько 28 
000 гривень чистими.

А якщо збирати врожай двічі на рік, що в Україні цілком 
можливо, то відповідно — вдвічі більше. Та й площа під 
посадку відведена невелика. Такі високі доходи цілком 
можуть покрити витрати на вирощування і принести 
чималий прибуток.

Квасоля – це продукт, який користується високим попитом 
і в перспективі продажу даного бобу будуть тільки рости. 
Вирощування квасолі як бізнес нескладне, є багато сортів 
з високими смаковими характеристиками і дуже корисним 
складом. Говорити про високі заробітки тут не варто, 
але в той же час як додатковий дохід для фермера, який 
використовує сівозміну, підійде.
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