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Щоб отримувати газету в  2022-му році, завітайте
до поштового відділення до 25 грудня.

Вартість передплати (з послугами УКРПОШТИ)   
місяць  -27.97 грн.

6 місяців –  167.82 грн.
12 місяців 335. 64 грн.

\Передплатний індекс у Каталозі обласних видань 60092. 

Передплата   на газету «Фермер 
Придніпров‘я» 

 на 2022 рік

Молодий, вдумливий міністр аграрної політики Роман Лещенко встиг за-
служити повагу хліборобів України. На відповідальних державних посадах 
він послідовно відстоює інтереси фермерських та селянських господарств, 
доступний для спілкування. Тому люди з тривогою сприйняли повідомлення 
міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського 18 листопада про замах на 
його життя. Замах готували громадянин США Курт Гросанс та громадянка 
України Олена Богач. 
За коментарем американця, у 2018-му році Р. Лещенко очолював його аграрне 
товариство в Україні і нібито заборгував йому значну суму. Гросанс найняв ко-
лектора для стягнення боргу, але той узяв гроші і нічого не зробив. Тоді аме-
риканець вирішив його вбити. Через О. Богач він «замовив» його кілеру, яким 
насправді був поліцейським під прикриттям. За даними Д. Монастирського, 
Нацполіція на початку листопада в рамках спецоперації інсценувала вбивство 
колектора. Після чого «кілер» отримав друге замовлення. 
- Увечері 17 листопада в ресторані Києва відбулася зустріч між замовниками 
та кілером, розмова задокументована. Іноземець сказав, що не наказує вби-
вати міністра, але буде не проти, якщо це необхідно. На зустрічі обговорили 
деталі, виданий завдаток у $20 тисяч для виконання задуму, — розповів очіль-
ник МВС. - Злочин мав статися, коли громадянин США залишить Україну.
За даними МВС, замовники замаху планували і відібрати у міністра майно та 
розділити його між собою. На брифінгу з цього приводу Р. Лещенко зазначив, 
що нікому нічого не винен. За кілька днів до вступу на державну посаду він 
повернув гроші Гросансові у гривнях. А поданий американцем позов завер-
шився постановою Північного апеляційного господарського суду 12 жовтня 
2021 р. «Вимоги ТОВ «Гросанс» є безпідставними та необґрунтованими».
Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід К. Гросансу та О. Бо-
гач - утримання під вартою терміном 60 діб. Нацполіція оголосила їм підозру 
в особливо тяжких злочинах, відповідні статті ККУ передбачають покарання 
аж до довічного позбавлення волі. 

Наш кор. 

Замах на Романа 
Лещенка - аграрного 
міністра України

\Збирання зернових та зернобобових культур близьке до завершення. Воно 
проведено на площі 15,2 млн га (95% до прогнозу) при урожайності 52,5 ц/га, 
намолочено 79,7 млн тонн зерна.
 По намолоту зерна є Вінниччина, яка намолотила 6,2 млн тонн зерна, 
Полтавщина – 5,6 млн тонн, Чернігівщина – 5,4 млн тонн та Одещина – 5,1 млн 
тонн, а по урожайності Хмельниччина із показником 80,4 ц/га.
Кукурудзу обмолочено на площі 4,8 млн га (87% до прогнозу), намолочено 35,1 млн 
тонн зерна при урожайності 73,3 ц/га. Аграрії 8 областей закінчили її збирання, а 
найвища урожайність на Хмельниччині – 117 ц/га.
Завершено збирання гречки на площі 84,2 тис. га  намолочено 110 тис. тонн зерна 
при урожайності 13 ц/га. Найвища її урожайність на Київщині – 17,1 ц/га.
Збирання проса також завершене. Його обмолочено на площі 77,9 тис. га, 
намолочено 191 тис. тонн зерна, при урожайності 24,5 ц/га.
Цукрові буряки  викопано з площі 222,7 тис. га, (по Україні 98%), накопано 
більше 10,5 млн тонн солодких коренів при урожайності 473 ц/га. 
Сільгосптоваровиробники 13 областей їх копання вже закінчили,  а найвища їх 
середня урожайність – 556,8 ц/га на Львівщині.
Соняшник зібрано з площі 6,476 млн га (по Україні 99%) при урожайності 25 ц/
га, намолочено 16,2 млн тонн насіння. Завершене його збирання у 19 областях, а 
найвища урожайність на Хмельниччині – 34,3 ц/га.
Збирання сої завершено з площі майже 1,3 млн га, при урожайності 26,7 ц/га, 
намолочено більше 3,4 млн тонн насіння. Завершено її збирання у 22 областях, а 
найвища урожайність по Хмельницькій області – 33,7 ц/га.

< 

В Україні завершили 
збирання гречки, - 
намолочено 110 тис. тонн

Минулої суботи Україна і де-
мократичний світ вшанували 
пам’ять кількох мільйонів жертв 
Голодомору 1932-1933 років, 
найбільшої спланованої тра-
гедії людства. Його здійснила 
терористична зграя на чолі з 
Й. Сталіним, котра внаслідок 
Жовтневого перевороту 1917-
го під гаслами миру і рівності 
захофимих ідеєю «світової ре-
волюції» маніяків привела до 
колосальних масштабів голоду 
на теренах України. І гуманні 
іноземці з норвежцем Фрітьо-
фом Нансеном вже не мали 
змоги допомогти, як в 20-х ро-
ках в Апостолівському районі.  
Україна була ізольована війська-
ми, інформація про голод була 
суворо заборонена. У 1930-му 
ЦК ВКП(б) дав старт новій хви-
лі колективізації в СРСР. Був 
ухвалений закон про хлібоза-
готівлі, згідно з яким колгоспи 
мусили здавати державі частину 
зібраного збіжжя. Але селяни 
не хотіли йти до колгоспів, на 
безоплатну рабську працю. Тоді 
народилося багато глузливих 
примовок, як «ні корови, ні сви-
ні, тільки Сталін на стіні. Ще й 
показує рукою куди йти за ба-
ландою».
Аби переломити ситуацію і 
придушити численні протести, 
Кремль ухвалив кілька постанов 
про збільшення заготівель і кон-
фіскацію продуктів у селян. А 

райкоми партії, які виступили 
проти, піддавали репресіям, як 
Оріхівський у Дніпропетровщи-
ні. Із молоді на місцях були ор-
ганізовані «буксирні бригади», 
вони ходили по хатах і вигрібали 
все до зернини. А тих, що не 
йшли грабувати, судили.  
- Мій дід, Панко Сава Остапович, 
відмовився йти в бригаду, - пові-
домив пенсіонер Віталій Панко 
з Петриківки. - «Я їм не дбав, 
не піду», сказав. «Тоді підеш до 
білих ведмедів!», почув. Йому 
дали 5 років таборів, за кожне 
слово – рік. 
Нелюдські жахіття пережила 
тоді Україна, Північний Кавказ 
і Нижнє Поволжя, де мешкали 
українці. Український інститут 
національної пам’яті з метою 
вшанування жертв Голодомо-
ру оголосив акцію «Збережи 
пам’ять. Збережи правду». І про-
хає всіх записати спогади роди-
чів, сусідів, які були очевидцями 
геноциду, та передати до музеїв. 
Це засторога від того, щоб Мо-
сква ніколи більше не нищила 
українську націю.

Григорій ДАВИДЕНКО. 

 «Збережи 
пам’ять. 
Збережи 
правду».    
ГОЛОДОМОР
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ВАШ ВИБІР

НА СПОМИН2
Маємо те, що маємо

      Тридцять років тому відбувся доленосний для 

українців Референдум 1 грудня 1991 року, який 

узаконив Акт відновлення Незалежності України. 

Одним із тих, хто сумлінно і натхненно готував 

цю величну подію на теренах Січеславщини, був 

щирий патріот рідного краю Іван Шулик. Місяць 

тому він відійшов у засвіти, на крилах лелек від-

летіла у вирій його творча душа… 

Народився Іван Шулик повоєнного 1946-го у зна-

менитій Петриківці, де здавна жінки розмальову-

вали фарбами свої хати. Учився в дитячій худож-

ній школі та в Дніпропетровському художньому 

училищі. Служив у армії, а у 1977 році закінчив 

Український поліграфічний інститут Львова, де 

набув спеціальність художник книги. Трудився 

переважно головним художником театру. Після 

перемоги Віктора Ющенка два роки завідував 

обласним відділом культури.  Він був сміливим 

активістом, засновником Народного Руху на Дні-

пропетровщині і творцем Незалежності разом із 

побратимами - поетом, багатолітнім політв’яз-

нем ГУЛАГу Іваном Сокульським та журналістом 

радіо «Свобода» Геннадієм Сахаровим. 

Шулик першим підняв синьо-жовтий прапор над Дні-

пром біля театру ім. Тараса Шевченка 16 липня 1991-

Людина-легенда   
го. І коли флагшток зі стягом за наказом міської влади 

зрізали, Іван оголосив голодування перед будинком 

міської ради, висунувши шість вимог. Одна з них - 

відновлення незалежної України! Це людина-легенда, 

справжній герой України. Щоб так про Івана Шулика 

говорити, достатньо вже того, що 29 серпня 1991 року 

ним було організоване освячення й урочисте підняття 

національного прапора України над Дніпропетров-

ською міською радою у присутності більше  чотирьох 

тисяч людей. Саме він, в кінці 80-х початку 90-х, очолю-

вав усі патріотичні заходи в Дніпрі, поїздку до Києва на 

«Ланцюг Злуки» 21 січня 1990-го.

Політичну стезю Іван Шулик веде з осені 1989-го, коли 

були вибори до місцевих рад. Жителі Петриківки 4 рази 

сходилися на збори, щоб висунути його кандидатом до 

обласної ради. Та під різними причинами його не реє-

стрували. Тоді працівники Царичанського управління 

зрошуваних мереж, де трудилися більше ста чоловік, 

запросили його на загальні збори. І після пристрасної 

промови Івана Івановича, в якій стугоніла сторозтерза-

на кремлівськими голодоморами і війнами українська 

душа, люди одноголосно підтримали його. Другого 

ж дня з «Білого дому» Царичанки, після реєстрації 

Івана Шулика та ще шістьох незапланованих владою 

кандидатів до місцевих рад, пролунав грізний дзвінок; 

«Організаторів зборів вигнати з роботи!» Та начальник 

управління Марат Настич відмовився це зробити. 

Поступово Іван Шулик своєю багатогранною громад-

ською діяльністю довів, що гідний представляти Сі-

чеславський край у парламенті України. І пройшов за 

списком Народного Руху, як керівник Крайового про-

воду. Але на прохання колег зняв свою кандидатуру на 

користь молодого В’ячеслава Кириленка, щоб у 1995 – 

1998-му очолити у Києві Оргвідділ Руху. У свої поважні 

роки він активний учасник Помаранчевої революції 

і Революції Гідності. А навесні-влітку 2014-го, у складі 

сотні самооборони, ніс варту на блокпостах біля Дні-

пра. Безмежно вірив у вільну Україну, любив її більше 

за саме життя... Прапор, який з побратимами вносили 

до зали Верховної Ради у день відновлення Незалеж-

ності України, отой несподівано великий і величний,- і 

його мрія, і його дія!

З Петриківки пішов і став незвичайним театраль-

ним художником, з особливою силою обдарування. 

«Майстер і Маргарита», «Мойсей»... епоха, історія 

сцени. «Не плачте за мною ніколи» - моновистава за 

творами Марії Матіос, що передавала і стан бороть-

би за волю у Дніпрі із актрисою Мариною Процен-

ко. Шулик був у залі, плакав. Його голос-баритон, 

улюблена пісня «Цвіте терен», що виспівана разом 

із мамою на причілку їхньої сільської петриківської 

хати... Ми всі запам’ятали його як скромну, щиру 

людину, яка гідно пронесла свій життєвий хрест. На 

жаль, Україну виборюють такі реальні герої, титани 

духу, як Іван Шулик, а керують нею досі люди, яким, 

за Грушевським, вона зовсім не потрібна.

Побратими називали його Буревієм відновлення 

Незалежності. До останнього подиху він був на ві-

стрі боротьби, своїми неперевершеними виставами 

будив нашу пам’ять: хто ми? Чиї сини на цій бла-

гословенній землі? Він, м’який за характером, був 

твердим і непохитним борцем за українську справу, 

людиною слова і справи. Без надмірних жестикуля-

цій і пустопорожньої риторики.

          Міський голова Дніпра Борис Філатов щойно 

заявив: Івана Шулика удостоїли звання Почесного 

громадянина міста. Цього рішення кілька громад-

ських організацій Дніпра домагалися упродовж 

шести років! Удостоїли тільки зараз. Якби це зро-

били за життя, це могло додати сил пану Івану. Але 

добре, що хоч тепер це зроблено. Він був душею 

українського Січеслава і його ідеологічною совістю, 

прикладом для нас усіх. Співчуваємо пані Зої Шулик 

і усім рідним у вашому горі. Спочивай, дорогий Зем-

ляче і Брате! Україна тебе не забуде! 

З глибоким сумом Леся СТЕПОВИЧКА, Валентина 
ОРЛОВА, Іван ДРЕМЛЮГА, Анатолій СОКОРИН-

СЬКИЙ, капелан Дмитро ПОВОРОТНИЙ, редколе-
гія і колектив «Фермера Придніпров’я». 

На Черкащині у селі Теклине вирощують яблука у формі серця. Агро-
ном фермерського господарства Володимир Бардик розповів, що поча-
ли експериментувати три роки тому. 
Цьогоріч зібрали дві тисячі «амурних» яблук, втім продаватимуть їх 
напередодні Дня закоханих. Саме тоді на них найбільший попит, роз-
повів агроном. 
«Яблука збираємо у вересні — на початку жовтня, закладаємо їх в холо-
дильник». 
Найкраще яблука-серця вирощувати із сорту «Голден». Форму їм нада-
ють спеціальні контейнери. Втім треба знати, коли саме надягнути на 
плід контейнер: 
«Ми чекаємо коли яблуко виросте десь діаметром 50-55 міліметрів, 
щоб воно щільно лягало у формочку, щоб воно не хилиталось у ній. Бо 
якщо буде маленьке яблуко і як буде вітер, воно може зміститися, і сер-
дечко отак вийде однобоке», — пояснив агроном.

На Черкащині вирощують яблука                                   
у формі серця
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   Багатолітня земельна епопея породила й багато но-
вих та несподіваних конфліктів і навіть надзвичайних 
пригод в Україні. От як на Дніпропетровщині у нас нині 
покійна Лідія Самарець продовжує сварку і судиться з 
давнім своїм сусідом-фермером Віктором Манойлом. 
Останній не лише у Магдалинівському районі людина 
відома. У Києві також. Столиця ще тільки чула про те, 
що у нас з’явилися перші фермери, аж ось і він, Віктор 
Іванович, першим з них прибув туди під стіни Верховної 
Ради її пікетувати, а щоб привернути до себе увагу, ого-
лосив і голодування. Тоді ще було це в новину і дивину. 
Протестував же фермер з тієї причини, що райрада нада-
ла йому то 50 гектар для ведення приватного господар-
ства, а ось голова колгоспу навідріз відмовлявся поряд 
виділяти ще й ті вісім гектарів, які перепадали чоловіку 
од недавнього КСП у якості  земельного паю. А не міг й 
подумати Манойло, що мине якийсь час, і у нього ви-
никнуть ще значніш заплутані та суперечливі перепетії 
з приводу ще одного, іншого паю, яким згодом доточив 
свої фермерські володіння.
На околиці села Топчиного, в якому ще напередодні тих 
років зникла ціла вулиця, господарський двір ФГ «777» 
Манойла опинився немов у степу поруч з єдиним там 
домом літніх віком Самарців – Анатолія Захаровича і 
Лідії Трохимівни. Останні волею долі стали сторожами 
майна Віктора Івановича. З ними він заприятелював 
як з близькими і рідними. Коли Анатолій Захарович 
занедужав і помер, не комусь, а Манойлу дружина по-
кійного поскаржилася, що той же, але уже колишній 
голова колгоспу-КСП не знайшов за потрібне передавати 
їй передбачений для Анатолія Захаровича земельний 
пай. Все одно, що скасував рішення загальних зборів 
колгоспників, які відбувалися, ясна річ, ще за життя Са-
марця-дідуся.
-Я візьми і викликався помогти Лідії Трохимівні, - каже 
Віктор Манойло. – Дай, думаю, спробую. «Досвід» тяга-
тися з бувшим головою мав, чом і тут його норову та 
вибрикам не завадити?
Коротше,  Віктор Іванович сказав – і зробив. Домігся 
справедливості. Одразу взявся і обробляти пай, «який 
мов з неба звалився» Лідії Самарець. Ще більше цього - 
за власні кошти і оформив ділянку на жінку. Як і на те 
має докази, що сумлінно сплачував їй за користування 
землею. – «як вимагало законодавство». І все б нічого, 
та незабаром Віктору Івановичу цього здалося замало. 
Попросив Лідію Трохимівну подарувати йому пай по-
кійного Анатолія Самарця. Пояснив це тезою, що «бо хто 
знає, що далі буде». О, якби сам знав то він наперед, що 
не відразу, однак несподівано далі трапиться, сім разів 
відміряв би, перш ніж нарізати до своїх гектарів.  А так 
наразі маємо Договір дарування земельної ділянки, 
який був укладений двадцять років тому 22 травня 2001-
го і посвідчений приватним нотаріусом Вікторією Со-
лодовник. У ньому читаємо: «Ми, нижче підписані гром. 
Самарець Л.Т., яка мешкає у селі Топчино, іменована 
далі як «Даруватель», а з другого боку гром. Манойло В. І., 
мешканець Магдалинівки, іменований далі як «Обдаро-
ваний», склали цей Договір про таке: Даруватель подару-
вала, а Обдарований прийняв земельну ділянку площею 
8.26 га, розташовану на території Топчинської сільської 
ради». Крапка. І підписи – Лідії Трохимівни та Віктора 
Івановича і приватного нотаріуса. Все чин чином, комар 
носа не підточить. Вчинено свідомо і при здоровому 
глузді, як у таких випадках говорять. Єдине, що сьогодні 
навздогін додає Манойло – за дар жінці він сповна за-
платив. За усною домовленістю в рахунок кількалітньої 
орендної плати наперед.
А щоби розповідати, що далі таки сталося з неперед-
бачуваного, треба внести дві ясності. Віктор Іванович, 
по-перше, слідом оформив подарований йому пай на 
себе – з усіма наслідками, які з того витікали. Одержав і 
на своє ім”я Державний акт. Зрозуміло, що й з кадастро-
вим номером. А по-друге, від тих пір фермер обробляв і 
по цей день обробляє подаровану ділянку. Разом з усією 
землею, котра також перебуває у його чи то у приватній 
власності, чи у постійному користуванні. Хоч перший 
дивний дзвінок тривоги для Манойла пролунав ще у 
грудні 2014 року. Тоді у розділі «Різне» районна газета 
раптом опублікувала оголошення наступного змісту: 
«Втрачений Державний акт на право приватної влас-
ності на землю ІІІ-ДП №07281, виданий Топчинською 
сільською радою і зареєстрований у Книзі записів дер-
жавних актів на право приватної власності за МД №1117 
від 11 вересня 2000 р. на ім’я Самарець Лідія Трохимівна, 
вважати недійсним». Ви щось зрозуміли? Віктор Ма-
нойло нічого не збагнув. Акт, який на земельний пай 
покійного Анатолія Самарця за участю і сприяння його, 
Манойла, було оформлено на Лідію Самерець, фактично 
оголошувався втраченим, а тому і недійсним. Але він не 
втрачений, натомість залишився у документах Магда-
линівського нотаріального округу. А справді недійсний 
давно тому, що на подаровану ділянку новий Держав-
ний акт – з кадастровим номером, повторюємо - отри-
мав Обдарований. Себто він, Віктор Іванович. Та не встиг 
фермер отямитися, як у районній газеті з”являється 
нове повідомлення: «Оголошення в №96 від 23.12.2014 
про втрачений Державний акт на право приватної 
власності на землю… на ім”я Самарець Л.Т. вважати не-
дійсним». Отакої! Тут Манойло зрозумів, як і можна було 
тільки зрозуміти: попереднє оголошення в газеті вия-
вилося недійсним. Хоч і нісенітниця якась трапилася, 
плутанина – правда ж? 
З”ясувати до пуття, що ж трапилося і що відбувається, 
Віктор Іванович тоді, уявіть собі, не зміг. Приватний но-
таріус Вікторія Солодовник сказала, що «подібного про-

сто не може бути». Правда, Вікторія Володимирівна змов-
чала на «уточнення» фермера, що «та в нашій неправовій 
державі що завгодно нині може статися». Тим часом в 
усіх «компетентних» органах тоді району ясності Маной-
ло справді так і не знайшов. Всюди стенали плечима і 
запевняли, наче і їм своїм розумом не збагнути чудного 
випадку. Єдине, що встановив Віктор Манойло, його геть 
вразило: оголошення в районну газету подавала… Лідія 
Самарець. Обидва. Що сталося? Чого вона хоче? – цього 
фермер Манойло, який справді ніколи не сварився  досі 
з літньою жінкою, навпаки жив «душа в душу» і вважав її 
порядною та доброзичливою людиною, збагнути не міг.
-Для мене це була патова ситуація, - згадує Віктор Івано-
вич, - Зі мною бачитися і спілкуватися Лідія Трохимівна 
відмовлялася, а коли я все ж прибув до неї, то послалася 
на погане самопочуття і мерщій подалася геть. Мовила, 
що пізніше вона пояснить. Я так і залишився без відпові-
дей на свої запитання.
 Грім грякнув - чи все стало на свої місця? – лише у квіт-
ні 2016 р.: Лідія Самарець… подала позовну заяву у Магда-
линівський районний суд, як не важко здогадатися, ви-
знати недійсним Договір дарування земельної ділянки 
«площею 8.26 га, укладений більше, ніж півтора десятка 
літ тому між мною і фермером Манойлом». З позову Лідії 
Трохимівни Віктор Іванович і дізнався нарешті більш 
ніж несподівану для нього «новину»: тільки у червні 2014 
року, виявляється, жінка «з листа на мій запит від при-
ватного нотаріуса вперше дізналася про Договір, яким 
наче подарувала земельну ділянку відповідачу». З якої 
речі ні з того, ні з сього подавала запит нотаріусу Вікторії 
Солодовник, вона не уточняла, але заявила, як відрізала, 
що «не мала на увазі дарувати землю В.І. Манойлу і відтак 
не дарувала». А далі жінка проявила велику обізнаність, 
нагадавши, ніби як же вона могла дарувати, «якщо в 
Україні на той час тривав мораторій на відчуження зе-
мельних наділів»? Однак вдруге у лютому 2015 р. Лідія 
Трохимівна - з листа районного відділу Держземаген-
ства, надісланого знову на її запит - переконується, що 
таки подарувала ще у травні 2001-го В. І. Манойлу свою 
земельну ділянку. Але як це сталося, вона наразі не знає. 
Або не пам’ятає. Чи не пригадує. Тому підозрює, наче її 
«про це не повідомляли». Коротше, як хочете, так і розу-
мійте, та Договір дарування скасовуйте, і край. 
 Фермер одразу послався на позовну давність випадку, 
про який іде річ. Давно минув термін, резонно зауважив 
Манойло, оскаржувати «очевидний факт, заперечувати 
який сьогодні – це шахрайство». Але «противна сторона» 
була іншої думки. Оскільки Лідія Трохимівна про те, що 
подарувала свій пай, довідалася ніби тільки у 2014 та 
2016 роках – від цих дат, доводив її адвокат, «і танцювати 
давайте». З чим районний суд швиденько й погодився. 
Правда, Дніпровський апеляційний засумнівався, що це 
буде правильно, і повернув справу на повторний розгляд. 
Так почалася судова «карусель», як іронізує зараз Віктор 
Іванович – «іменем України».
Тепер давайте зупинимося і поцікавимося, якої ж думки 
фермер нині стосовно законності придбання земельної 
ділянки у формі дарування? Хто б що інші не говорили, 
а він переконаний, що нічого грішного не вчиняв. Щодо 
Лідії Самарець, яку поважав і продовжував сприймати за 
«божу кульбабку», то поступив, вважає, пристойно і по-
рядно. Не обидив її і не обижав. Тоді у нас наступне запи-
тання: чом же не порозумівся з літньою віком жінкою, з 
якою раніше не мав аніяких сутичок та неприємностей? 
Каже, що намагався, але Лідію Трохимівну мов підміни-
ли. Від чого вона й сама, як на думку фермера, почувала 
себе не кращим чином. Нітилася, вперто не хотіла пояс-
нювати свою поведінку. Складалося враження, «неначе їй 
хтось як пошептав». Хто саме, Віктор Іванович навіть здо-
гадувався. Не міг і сам не здогадуватися, і «ясність» йому 
сповістили топчинські «знавці». Вдаватися ж у розбірки 
«чуток і пліток» фермер просто не збирався. То чим би 
скінчилися ці судові перегони «іменем України», важко 
заднім числом уявляти. Адже одна з причин того, чому 
Лідія Самарець «не йшла на прозорий контакт» - її погане 
здоров”я. Тому усе, що відбувалося у зв”язку з позовом, 
фермер називав «халепою на його голову, у яку втрапив, 
не будучи ні в чому винним». А відступати ж не бажав. 
Чому мав втрачати уже своє?
Так от, і цей «конфлікт інтересів» міг благополучно до-
бігти кінця, бо у березні 2017 Лідія Трохимівна-«божа 
кульбабка» помирає. Якийсь час дійсно «справа затихла». 
Однак торік у жовтні Магдалинівський райсуд до розгля-
ду приймає… новий позов. Все з тією ж вимогою «визнати 
недійсним Договір дарування», а відтак і Державний акт, 

«який отримав Обдарований». То все почалося спочатку. 
А позивачем на цей раз виступила… Людмила Марківна 
Коваль – дочка Лідії Самарець від її першого шлюбу. 
Вона давно не жила тут у Топчиному, мешкала у яко-
мусь іншому селі. Раніше і не виявляла інтересу до «зе-
мельного питання своєї матері». Чого не скажеш, коли 
вернулася додому. Це вона, не сумнівається нині Віктор 
Іванович, «не відразу, з часом і спонукала матір забра-
ти назад земельну ділянку». Та поки була жива мати 
Людмили Марківни, як він міг її дочку підозрювати в 
чомусь «негарному»? А далі чесно зізнається, що «та і іти 
назустріч Людмилі наміру не мав». Зі свого боку дочка 
ніби увірувала адвокату, що «подібний конфлікт можна 
вирішити судовим рішенням, і гра варта свічок».  
Ось тут на новому «витку» конфлікту, коли Людмила 
Коваль вийшла «з засідки на арену», вся ця історія неж-
дано й негадано, але не випадково, як вважає Манойло, 
зробила «дивовижний зигзаг, якщо й не поворот». За 
його спиною сталося таке, у що й повірити важко. Бу-
ло-було, але такого ще ніде, мабуть, ще й не було – «і 
захочеш, такого не придумаєш». Бо з’ясувалося щось 
дійсно незбагненне: ще у вересні 2002 року Лідія Сама-
рець… уклала Договір оренди «спірного» земельного паю 
з КП «Магдалинівський маслозавод». Вдумайтеся! Від ще 
давніших пір і до цих ділянку обробляв і продовжує об-
робляти фермер Манойло. Вона була і залишалася у його 
розпорядженні. Однак же воднораз її наче використову-
вав і відомий на Дніпропетровщині маслозавод, виро-
щуючи на ній собі збіжжя. І сплачував орендодавцю ніби 
як за вирощене щорічну орендну плату: 500 кг пшениці, 
1500 кг фуражного зерна, 200 кг насіння соняшнику та 50 
кг цукру. Плюс обробіток присадибної ділянки: оранка 
та культивація, посів і збирання зернових та один візок 
соломи. Потім директор маслозаводу В.В. Пустовіт му-
сив погодитися, що дійсно «Договори оренди земельної 
ділянки (паю) з гром. Самарець Л.Т. укладалися декілька 
разів, але станом на 2018 рік він уже не діє». І далі «ці-
кавий» нюанс: «Надати дані про земельну ділянку, яка 
нами орендувалася, немає можливості, так як екземп-
ляри Договорів оренди на підприємстві не збереглися». 
Підтвердити директор зміг лиш єдине: «Громадянці 
Самарець Л.Т. виплачувалася орендна плата вчасно та у 
повному обсязі».
Отакий «сюрприз», якщо хочете знати. Спитати наче як 
і ні в кого, як же вдалося літній віком жінці утнути таку 
оборудку. Тільки вона могла і сказати, хто «допомагав» 
їй у цьому. Бо ж з”ясувалося й таке, що могло статися 
лише за участю явно не безкорисних «благодійників»: 
на подарований Манойлу пай і покійна Самарець також 
отримала уже свій, інший кадастровий номер – не зва-
жаючи на те, що попередній, одержаний фермером рані-
ше,  теж залишався існувати в природі і в документах. 
Як це могло бути? Але жінки уже немає, щоб запитати. 
Ні, Магдалинівське відділення Нацполіції відкривало 
кримінальне провадження «за ознаками правопорушен-
ня, передбаченого ч.1 ст.190 КК України». Та встановити 
спромоглося тільки те, що неначе не пенсіонерка Лідія 
Трохимівна Самарець, а «невстановлена особа шляхом 
зловживання довірою з боку Манойло В .І. (!? – Авт.), 
заволоділа земельною ділянкою, яку у 2001 р. Самарець 
Л.Т. згідно Договору дарування подарувала Манойло 
В.І., про що було видано на його ім”я Державний акт». 
Комедія, правда ж? Ніякої довіри з боку Манойла і не шу-
кали насправді! Це раз. А по-друге, земельну ділянку в 
натурі ніхто у фермера ж то і не відбирав. Яку орендував 
Магдалинівський маслозавод – питайте у нього. Та ніби 
зараз це все одно, що ловити вітер у полі. Слідчі поліції 
встановили, що ніби «відомості стосовно земельної ді-
лянки з кадастровим номером… в Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно відсутні, тобто на те-
перішній час права на неї, крім власника Манойло В.І., 
нікому іншому не належать і не належали». А раз так, то 
«приймаючи до уваги вищевикладене, також що в ході 
слідства  не виявлено суспільно небезпечних наслідків 
правопорушення, кримінальне провадження №… закри-
ти у зв”язку з відсутністю складу злочину». Коротше, 
«невстановлену особу», як щуку у байці Глібова, кинули у 
воду – згодні? 
Але це рішення аніяким боком не зіграло на користь 
фермера Віктора Манойла. Навпаки районний суд у 
квітні цього року позивні вимоги тепер уже Людмили 
Марківни… задовольнив. Правда, обласний апеляційний 
на цей раз не просто не погодився та не вернув справу 
у першу інстанцію – сам розставив нарешті крапки над 
«і» - виніс постанову на користь фермера Віктора Маной-
ла. Як на переконання юристів – цілком виправдано, бо 
іншого тут і чекати не слід. Що, зрозуміло, не влаштовує 
позивачку. І зараз, як у тій повісті Гоголя про те, як Іван 
Іванович посварився з Іваном Никифоровичем. При-
гадуєте? І через багато літ потому судовій тяганині не 
було видно кінця. За останньою інформацією «противна 
сторона» зараз з усіх сил старається, щоби у Києві при-
йняли її касаційну скаргу. То як у даному випадку іме-
нем України все це кінець-кінцем вирішиться, ще не ві-
домо? І це тоді, коли юрист Дніпропетровської обласної 
Асоціації фермерів та приватних землевласників Євген 
Падашуля вважає, що «турбувати «Віктора Манойла су-
дочинці уже не мають підстав». А всі інші справді підоз-
ріло дивні «пригоди» отриманого ним у дар земельного 
паю в районі повинні цікавити і хвилювати когось ін-
шого, а не фермера. Здогадуєтеся – кого? Отож! 

Микола НЕЧИПОРЕНКО

Х А Л Е П А
або Дивовижні пригоди 
одного земельного 
паю у колишньому 
Магдалинівському районі
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Більшість фермерів в Україні, 
незалежно від розміру, не хоче 
зв’язуватися з мережами супер-
маркетів. Вони надають перевагу 
продавати продукцію дешевше, 
але оптом та посередникам, які 
самі займаються всіма питання-
ми доопрацювання, сортування 
та пакування фруктів та овочів 
відповідно до потреб супермарке-
тів, а також їх доставкою. Про це 
повідомляє east-fruit.com, пише 
agronews.ua.
Зауважимо, що головними причи-
нами, з яких садівники, картопля-
рі та овочі не хочуть працювати 
безпосередньо з супермаркетами, є 
наступні:
дто високі вимоги до якості та упа-
ковки продукції;
тривалий період відстрочення пла-
тежу;
недотримфплатником ПДВ 
(для дрібних виробників);
неможливість пробитися «на 
полицю» на тлі високої конку-
ренції серед бажаючих прода-
вати в супермаркети.
За словами фахівців, багато фер-
мерів хотіли б продавати в мере-
жі, проте нарікають на незацікав-
леність мереж у їхній продукції. 
Головною причиною, через яку 
виробник хотів би працювати з 
мережею, є можливість отрима-
ти вищу, ніж у посередника, ціну 
за свою продукцію. Інша причи-
на — це можливість реалізації 
великих обсягів продукції, що 
важливо для великих та середніх 
виробників. Третя — це додатко-
ва реклама, оскільки продукція, 
представлена у мережі, трапля-
ється на очі багатьом спожива-
чам, зокрема, та оптовикам. А це 
можливість створити бренди та 
знайти нові канали збуту продук-
ції. Однак, дрібним виробникам і 
справді все складніше продавати 
свою продукцію в мережі.

Чому фермери бояться співпрацюватИ

з супермаркетамИ

«Ми часто стикаємося з тим, що 
виробники приходять на зустрічі 
до закупівельників мереж не-
підготовленими. Вони нерідко 
не розуміють, що робить поста-
чальника цінним партнером, очі-
кують, що супермаркет купить 
всю їхню продукцію: як товар 
високої якості, так і „відходи“, 
не готові займатися доробкою, 
упаковкою та логістикою. При 
цьому, коли виробнику дають 
шанс постачати безпосередньо в 
мережу, то він, нерідко, недбало 
ставиться до своїх обов’язків за 
контрактом і, або постачає про-
дукцію невчасно або взагалі про-
пускає постачання під якимось 
приводом, а ще частіше постачає 
продукцію, що не відповідає 
якості», — коментує Андрій Яр-
мак, економіст інвестиційного 

департаменту Продовольчої та 
сільськогосподарської організа-
ції ООН (ФАО).
Крім того, бувають і не зовсім 
сумлінні мережі супермаркетів, 
які, зі свого боку, не виконують 
умов контракту з постачальни-
ком. На жаль, в Україні таких 
чимало. Однак слід розуміти, 
що співпраця передбачає по-
стійний пошук компромісів та 
обмін інформацією між парт-
нерами. «Тому я радий бачити, 
що деякі виробники, яким ми 15 
років тому допомагали зайти в 
мережі, досі працюють із цими 
мережами, істотно збільшивши 
обсяги свого бізнесу за ці роки», 
— підкреслює Ярмак.
Так, Українська плодоовочева 
асоціація незабаром презентує 

торговельну платформу, яка вже 
працює на кооперативних прин-
ципах і дозволить будь-якому 
бажаючому фермеру без про-
блем вийти у провідні мережі 
супермаркетів.
«Відповідно, дрібні та середні 
виробники, якщо у них і справді 
є бажання працювати з мережа-
ми супермаркетів, мають мож-
ливості для такої співпраці. На-
самперед — це кооперація, яка, 
як бачимо, вже працює та дає 
результати. У перший же рік ро-
боти торгова платформа УПОА 
змогла експортувати українську 
продукцію до більш ніж 20 кра-
їн світу та поставити фрукти у 
такі мережі як АТБ, „Сільпо“, 
„Метро“ та „Варус“», — підсу-
мовує економіст.

У номері, який вийшов 29 вересня ц. р., «Фермер 
Придніпров’я»  прилучився до проблем збереження 
головної річки України Славутича-Дніпра, який нині 
без перебільшення опинився в катастрофічному ста-
новищі. Скажемо й більше – уже за крок від загибелі 
чи й до загибелі. Про це йшлося у публікації «Реве та 
стогне Дніпро широкий». Але ця тема наразі не зовсім 
однозначна, потребує всебічного розгляду і вивчення, 
зібрання й аналізу різних думок та експертних виснов-
ків спеціалістів різних наукових галузей. Тому й наша 
редакція не зупиняється на одній публікації, а продов-
жує досліджувати реалії, у яких уже зараз перебуває 
Дніпро і тих, які на нього чекають в зовсім недалекому 
майбутньому.

                  

Про це нагадує нам усім разом від давніх і до теперішніх часів у 
дружньому посланії і мертвим, і живим, і ненародженим земля-
кам своїм Тарас Шевченко. Але сьогодні так і хочеться докинути, 
що і не буде другого, якщо втратимо цей. А загроза більш ніж 
очевидна. Від самого його верхівя, від Києва і нижче, цього літа 
Дніпро так зацвів гидкою зеленню, як ніколи ще не цвів. Отож 
доречніше Великого Кобзаря перефразувати у тому дусі, що 
цвіте, реве і стогне Дніпр широкий. Адже скільки у ньому риби 
пропало, задихнулося і спливло доверху голічерв”я – це також 
небачений раніше жах. Починаючи від Кременчука і особливо 
далі біля Кам”янського, в минулому Дніпродзержинська, і аж 
до греблі Дніпрогесу береги дохлою та протухлою рибою були 
переповнені. Якщо хочете знати, то місцями залишалася і після 
середини вересня – тобто коли і похолодало. Люди чомусь не 
поспішали знешкоджувати дохлі живі водні ресурси, як прийня-
то казати, а природні санітари – в першу чергу ворони та чайки 
– не встигали з ними справлятися. За даними регіональної рибін-
спекції, цього літа в акваторії Славутича в межах лиш Дніпропе-
тровської області загинуло не менше 40 тисяч коропів, карасів, 
краснопірок, линів, окунів, щук, сомів, лящів, товстолобиків, 
судаків і т. д. Натомість тутешні рибалки іронічно сприймають цю 
інформацію. Ось один з них, Максим Трубоносов, заявляє, що не 
те що не менше – набагато й багато більше. Позаяк риба не вся й 
спливала – нею встелені були на дні практично усі й мілководдя.

З червня і по вересень на території області зафіксували також 
півтора десятка випадків масового замору риби і в інших річках 
та водоймах. Швидко пояснили і чому відбулися настільки згуб-
ні явища. Не важко здогадатися, що перш за все ненае з вини 
надмірної спеки, котра перегрівала геть усі річки, включаючи 
Дніпро. Як наслідки, уточнив заступник начальника обласного 
управління Державного агентства рибного господарства Кос-
тянтин Лопатін, спостерігався бурхливий розвій синьо-зелених 
водоростей, вони спричиняли надто відчутну нестачу кисню у 
воді. Плюс врахуйте страшенне забруднення всілякими нечисто-
тами та шкідливими речовинами донних осадів, котрі за умов 
перегріву окислюються і гниють, теж поглинаючи багато кисню. 
Відтак, мовляв, біда ледве не фатальна та об”єктивна. Вважайте, 
що стихійне лихо – що тут поробиш?

Та мешканці області в переважній більшості трохи іншої думки. 
Це все, вважають вони, не просто дуже сумні, а вже трагічні 
наслідки від того, що накоїли і продовжуємо коїти й зараз ми 
з Дніпром.  Особливо в прибережних населених пунктах так 
вважають люди. Причому, в прибережних не тільки Дніпра, а 
всіх ще більш-менш уцілілих малих, середніх та й великих теж 
річок регіону. А що зниклих, пересохлих і висохлих, занедбаних 
та забруднених і замулених по коліна і вище, то й поготів. А з 
народом солідарний і тутешній Інститут проблем природокорис-
тування та екології, який ще у липні, в розпал надмірної спеки, 
з приводу сучасного стану речей і становища головної річки 
України провів «Круглий стіл». Якщо хочете, вдарив в набат. Тут 
і сповістимо тепер грізний прогноз, який оприлюднив колектив 
вчених на чолі з доктором наук, член-кором НАНУ Аркадієм Ша-
парем: якщо якомога швидше не почати в глобальних масштабах 
Дніпро рятувати, то нинішнє покоління українських людей стане 
свідком його кончини – «протягне ще не більше, ніж сорок літ». 
Це не перебільшення дніпропетровських науковців, це навіть 
передбачення «з запасом». Бо з свого боку за даними планетар-
ної організації ООН Інституту світових ресурсів «якщо нічого не 
мінятиметься, Україна належить до країн, які ризикують по-пер-
ше втратити запаси прісної води, по-друге у найближчі 20 років 
опинитися в зоні посухи і безводдя».

Так от, за великим рахунком і первинною причиною Дніпро 
цього року буйно й глибоко у прямому розумінні зацвів згубною 
«зеленню» перш за все через зарегульованість каскадом гідрое-

лектростанцій. Перегородивши його греблями, перетворили 
Дніпро на ланцюг озер, які наростили площу водної поверхні, 
то при високих температурах збільшується величина і інтен-
сивність випаровування. І друге – уповільнилася швидкість 
течії, і істотно знижується здатність річки самоочищатися. 
Мало хто знає,  а колись у Дніпрових порогах вода очищалася 
настільки, як не очищає зараз аніжоден найдосконаліший во-
доочисник. Але тут як тут і третій наслідок рукотворних гаток 
на Дніпрі – його замулення. Сьогодні річковий мул Дніпра 
складає майже 20 відсотків (!) всього обсягу «повноводності». 
То уявіть, скільки у тій муляці нагромадилося небезпечних 
речовин, сполук та відходів. По коліна і вище!

З приводу шкоди, якої завдали дніпровські водосховища-мо-
ря, сказано уже було більше, ніж треба. Може і більше, ніж у 
Дніпрі стекло води. Лунали, ясна річ, заклики «якщо не сьо-
годні, то завтра неодмінно розгороджувати «закутий в кайда-
ни Славутич». Насправді ж сьогодні ми вимушені казати, що 
ці «дискусії» були і залишаються марними. Пустопорожніми. 
Не реальними і не здійсненими. Уже хоч би з трьох причин. 
Перша: знести зараз з верху й донизу греблі – значить звер-
ху й донизу зупинити промислово-виробничий потенціал 
України, а ще й функціонування комунально-каналізаційних 
мереж усіх великих і малих населених пунктів. Оскільки те й 
інше прив’язане наразі до теперішнього рівня води у Дніпрі. 
Всі водозабори і очисні споруди в тому числі. Звідси друга 
причина – в найближчі не роки, а десятиліття нам не знайти 
настільки величезних грошей, щоби здійснити повернення 
Славути-Дніпра в «догреблівський», якщо так можна сказати, 
стан. Це все одно, що починати все на його берегах заново з 
молотка та голки і нитки.

А третя причина безкорисності «воювати» з греблями-пере-
мичками й зовсім несподівана – немов в новину. Оскільки 
існує й протилежна думка, що необхідності у цьому немає. На-
впаки, каскад гідростанцій необхідно зберегти – інакше якраз 
і не уникнути в майбутньому безводдя та посух. Так, зокрема, 
міркує директор Інституту гідробіології, доктор біологічних 
наук, член-кор НАНУ Сергій Афанасьєв. Він не сумнівається, 
що «наявність водосховищ – це питання національної безпе-
ки та виживання України». І продовжує: «Не спіймаємо бодай 
рідкісні чи й невеликі весняні повені і не накопичимо води у 
дніпровські моря – зупинимо дві третини промисловості та 
позбавимо поливу аграрний сектор економіки». Особливо, 
продовжує, не переживемо посушливі роки. Як без озер на 
Дніпрі не захистимо і значні густозаселені території від по-
веней, які хай теж і не часто, але трапляються. Повеней таких 
масштабів, як ще у 1931 приміром та 1970 роках. А ще Сергій 
Олександрович посилається на наступний приклад, «який 
ніхто не міг передбачити»: після чорнобильської трагедії 
Київське водосховище у своїх донних покладах поховало 
величезну кількість радіонуклідів, «таким чином вони не по-
трапили на водозабори столиці та не пішли нижче за течією». 
Уявіть, що нас чекало б, якби радіаційний шлейф справді ді-
стався до самісінького впадіння Дніпра у Чорне море! Гаплик!

То що ж робити, як сьогодні бути, аби по суті рятувати нині 
Дніпро і не дати йому зникнути уже на нашому віку? Інститут 
природокористування та екології вважає, що найперша ка-
тастрофа насправді, від якої потерпає зараз головна річка і 
якій ми маємо та спроможні доволі кардинально зарадити 
– якомога більше скорочення, хоч бажано зведення й нані-
вець, надмірного забруднення промисловими і побутовими 
стоками. Останні п”ять літ щороку у води Славути спускається 
понад 6 мільярдів кубометрів стічних вод. В межах лише од-
ного такого міста, як Дніпро, навіть Рахункова палата України, 
котра мусить наче стежити винятково за цільовим витрачан-
ням бюджетних коштів, раптом  «нарахувала» аж 161-го зліс-
ного забруднювача Славутича. Докинувши навздогін, що «це 
реально загрожує здоров”ю населення і може спричинити 
екологічну катастрофу».

Знову ж таки багацько говорено про дійсно жахливу кон-
центрацію у водах Дніпра «усієї таблиці Менделєєва» - отож 
шкідливих та отруйних, токсичних, радіаційних, кислотних 
та інших активних хімічних її елементів. І забруднення ними 
до цих пір триває. У засобах масової інформації з надіями 
часто стверджують, неначе зі згортанням у чималих масшта-
бах виробництва зменшуються і обсяги викидів та відходів, 
котрі потрапляють у річки та інші водойми. Екологи ж з цією 
«гарною» версією чимдалі менше погоджуються. Змінюються 
технології у багатьох галузях промисловості, в тому числі 
гірничо-видобувній, хімічній, металургійній, обробній, пере-

робній. Коли на озброєнні новітні матеріали, реагенти, засоби 
обробки чи зберігання і тому подібні речі, а вони як правило 
значно шкідливіші від тих, що застосовувалися раніше. Тим 
часом приватний бізнес надто вперто не переймається будів-
ництвом очисних потужностей. Створювати для себе «додат-
кову вартість» за рахунок природи, отож також і за рахунок 
водних об”єктів – це аж бігом.

Правда лише в тому, що змінився характер багатьох теперіш-
ніх викидів і відходів. А ще співвідношення в них на перевагу 
викидам і стокам з об”єктів соціально-комунальної та побу-
тової сфер. Про що мова? Як ті ж целофанові пакети, ми зараз 
масово та й залюбки використовуємо усілякі хімічні миючі 
засоби. З кухонь у своїх житлових помешканнях і кінчаючи 
обробними та переробними підприємствами. Це у значних 
обсягах фосфати, які змиваються мало не бурхливими потока-
ми у сам Дніпро, а ще більше у його притоки. Фосфати, котрі є 
«харчами» для всіх без винятків водоростей. Не повірите, але 
від 1 грама фосфатів приростає до 10 кілограмів синьо-зеле-
ної «цвілі». Мийні зручності обертаються уже фактично то-
тальною катастрофою для усіх малих і великих річок, ставків 
та озер і так далі. Адже вони не осідають, а розчиняються в 
них. А не забуваймо, що басейн Дніпра в межах України жив-
лять майже 60 тисяч різної величини річок! Ось чому якість 
води у ньому з геометричною прогресією гіршає і гіршає. Ще 
трохи, і для питних потреб вона стане зовсім не годною.

Хоч з іншого боку катастрофа Дніпра насувається і через те, 
що річок-приток у його басейні меншає і меншає навіть з 
прискориснішою прогресією, ніж геометрично. Як свідчить 
відомий в області еколог-професор, розробник фантастичної 
моделі постіндустріального природного середовища Гри-
горій Шматков, на Дніпропетровщині в середині минулого 
століття нараховувалося понад 700 річок – сестер і братів 
Славутича. А нині ж їх залишилося менше півтори сотні. Отож 
за відверто і примітивним підрахунком води з підземних дже-
рел, а також дощової і талої протягом кожного року у Дніпро 
стікає зараз більше, ніж в чотири рази менше, ніж стікало ще 
якихось 70 – 80 літ тому. Не поповнюється він нею настільки, 
як поповнювався раніше. А свіжа вода ой як потрібна для 
оздоровлення та самоочищення великої ріки, знешкодження 
у ній тих же синьо-зелених водоростей. Якщо хочете знати, то 
ніякі і у великій кількості травоїдні живі водні біоресурси-ри-
би не здатні знищувати стільки теперішній смердючий «цвіт» 
Дніпра, як притік у нього свіжої води з малих і середніх річок. 
Причому, обов”язково з повноводних цілий рік та під час вес-
няних повеней або й в дощові сезони бурхливих. А де ви такі 
побачите зараз, де знайдете? Адже і найбільші тут дніпрові 
притоки, Оріль, Інгулець та Самара, потихеньку конають. 
Скажемо й більше – їх ще й безцеремонніше і злочинно зни-
щують. І не те що ніхто на Дніпропетровщині з цього приводу 
не здіймає переполоху, навпаки або байдуже спостерігають 
збоку, або ще гірше – з корисливих мотивів приховують по-
гром практично усіх без винятків річок.

Так-от, як ви уже зрозуміли, науковці-біологи, екологи та при-
родолюби області наразі сприймають за реальні, неминучі та 
посильні для порятунку Дніпра бодай два напрямки, втілюва-
ти котрі треба було починати ще вчора, бо сьогодні братися 
за них приходиться аж бігом. Перший – це кардинально 
згортати забруднення Славутича перш за все фосфатами. 
Теперішній Кабмін України, до речі, за його ж інформацією 
розробляє нині проект рішення «про внесення змін до існу-
ючого регламенту миючих засобів з метою обмежити при їх 
виробництві використання фосфатів». А чи цього досить – 
обмежити? Навряд «обмеження» допоможе. Особливо коли 
враховувати, що губителів природи, як колись «величав» тих, 
хто нищить екологію, журнал «Перець», і природоохоронні, 
і правові органи нині практично не карають і не помічають 
навіть. Та й державні органи загалом дуже не переймаються 
оздоровленням акваторії і басейну Дніпра. Чотири попередні 
роки в Україні ніби втілювалася програма покращення дні-
провської води, то за ці чотири роки витратили на дані цілі 
лише трішки більше чотирьох мільйонів гривень. Крапля в 
Дніпрі! І тепер заборонити використанні фосфатів у мийних 
препаратах обіцяють аж з 2024 року. Це коли Німеччина 
заборонила ще в 1986 році, Австрія у 1995-му. Отож зовсім 
заборонили. А наш уряд лише через два роки хвалися техніч-
ним регламентом «регулювати кількість фосфатів у миючих 
засобах». Як уміють у нас регулювати, добре відомо. Це ж не 
так, як практично у всіх інших країнах Євросоюзу. Там хочете 
з фосфатами, випускайте, та платіть на відшкодування водних 
ресурсів стільки, що у сто крат вигідніше випускати без них.

Тепер же обіцяють, що – увага! – актуально для аграрників – 
братися як за скорочення використання селянами і пестици-
дів, отрутохімікатів та інших засобів захисту рослин, так пере-
дусім і за їх «безвідходне» застосування. Саме у ці дні Держав-
на екологічна інспекція України проводить перевірки на цей 
рахунок сільгосппідприємства усіх форм власності і розмірів. 
Мовляв, а що робити, якщо надмірне безконтрольне, м”яко 
кажучи і надто «неохайне» використання хімічних препаратів 
у сільському господарстві теж для Дніпра «аукнулося» цьо-
го літа небезпечними наслідками?! Не менш згубними, ніж 
від перенасичення дніпрового русла «змивками» миючих 
засобів. Тому не можемо не казати зараз, що вчені-екологи і 
гідробіологи заявляють: рано чи пізно сільгоспвиробникам 
доведеться переходити-повертатися винятково на органічне 
землеробство. Або, як докидає від себе директор Інституту 
водних проблем і меліорації НААН Михайло Ромащенко, на 
технології точного. Як і від суцільної оранки переходити на 
мінімальні та нульові варіанти обробітку. Інших варіантів, а 
точніше шансів вберегти загалом водні ресурси України та 
Дніпро-ріку зокрема немає. Так що просить закликати аграр-
ників готуватися загодя, щоб не бути незабаром захопленими 
зненацька ніби.

І нарешті другий та й останній напрям рятувати Дніпро, ко-
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трий дійсно ще хоч якось уже зараз є можливість приводити 
в дію, причому повсюдно – це не забруднювати чи не в першу 
чергу ті малі і середні річки, які ще уціліли, а в другу і чистити 
та відроджувати їх. Не знищувати, як це майже у відкриту у нас 
на Дніпропетровщині уже відбувається, а намагатися сприяти, 
щоб вони знову ставали повноводними і чистими. Бо очевидні 
кліматичні зміни, перш за все потепління не спинити, і чи не при-
йдеться зовсім скоро на кожному кроці цитувати Ліну Костенко: 
«Ще назва є, а річки вже немає: усохли верби, вижовкли рови, і 
дика качка тоскно обминає рудиментарні залишки багви». І далі 
– «І тільки степ, і тільки спека, спека…».

Уже коли вересень настав, заслалися мертвою рибою береги 
приміром і річечки Кільчень, котра впадає у Самару. Мешканці 
селища Слобожанське повідали, що «напередодні річка помут-
ніла й побіліла та засмерділа чимось нестерпним». А в цей час 
в іншій стороні області затіяли «грандіозну епопею» під назвою 
«Відновлення гідрологічного  режиму та санітарного стану річки 
Чаплинки» - яка, до речі, впадає в Оріль. І що ви думаєте? «Сіль-
ські вісті» уже не раз розповідали, як «чистять» колись найчи-
стішу річку Європи, добуваючи з неї пісок. А тепер з Чаплинки, 
точніше в її водоохоронних зонах, заходилися виймати «деше-
вий» пісок для «Великого будівництва». Виймають же так, що, як 
написав нам депутат тамтешньої громади Григорій Давиденко, 
«тепер талі і дощові води у русло Чаплинки нізащо не потра-
плять, оскільки на даний момент на протязі майже кілометра 
появилися новоутворені берегові загати – і далі буде!»

Розповідаємо про це не випадково. На тверде переконання 
науковців і природолюбів регіону, чи не найбільш ефективні 
заходи, якими можемо ми допомогти Дніпру у його неймовірно 
критичний період, це збереження, якщо й не відродження ма-
лих та середніх річок-приток. З них таки слід починати. І тепер 
ось «сенсаційна» правда, про яку принаймні в області мовчать, 
немов в роти зіпсованої води зі Славутича понабирали: рівно 

сім років тому, у вересні 2014-го, Україна взяла на себе зобов’я-
зання «щодо впровадження законодавства Європейського 
союзу у галузі відновлення довкілля». І найбільша кількість так 
званих директив та регламентів у цьому зобов”язанні стосуються 
суто водного сектору та механічного, екологічного і хімічного 
оздоровлення водних артерій. Щоб виконати усі передбачені 
зобов”язання, час у нас ніби ще є – до 2024 року Та враховуючи, 
що досі практично нічого не зроблено, надіятися на втілення обі-
цяного не приходиться. А воно ж то насправді не стільки Європі 
потрібно, скільки Україні. Якщо вона не хоче залишитися без 
Дніпра. Для цього треба якомога швидше засукувати рукава, щоб 
уже незабаром не було пізно.

Знаєте, поміж інших сестер і братів Дніпра в області є і геть ко-
ротка річка Гнилокиш, яка впадає у сам Дніпро. Власне, разом 
з мальовничими колись обухівськими озерами це залишок уже 
неіснуючої річки Протовчі. Колись виникла вона немов на згадку 
про чималу річку і відразу нагадувала стічну канаву. Через те 
й отримала настільки неприємну назву. Сьогодні ж й поготів 
Гнилокиш вонюча й брудна, майже чорна на колір від всіляких 
мастил та інших масних і вонючих відходів. І от уявіть собі, що бу-
квально у ці дні ідея ну дуже «геніальна» несподівано появилася 
у місцевих діячів влади - негайно переіменувати Гнилокиш. Знай-
ти для нього якесь благозвучне та світле ім”я. Тоді ніби річка мов 
за помахом чарівної палички обернеться в благодатну красуню. 
Та ні, люди добрі, не таким чином необхідно малі та й великі 
річки відроджувати для добра і нащадків. Мабуть же не випад-
ково співпало так, що в Австралії вчені університету Коннекти-
кут оприлюднили результати своїх тривалих досліджень, суть 
яких наступна: причина наймасштабніших та найстрашніших на 
планеті випадків ледве не поголовних вимирань як тваринного 
світу, так і людства передусім були пов”язані з різкими сплеска-
ми розмноження у річках та інших водоймах «бактеріального та 
водорослевого цвітіння». І попередили та застерегли, що це ж бо 

явно грізно  «перегукується з теперішніми процесами у водних 
об”єктах».

Нарешті буквально цими днями небайдужі жителі придніпров-
ських сіл Вищетарасівка, Звонецьке, Микільське, Орлик та Ми-
шурин Ріг, в кожному з яких нараховується по три і більше тисячі 
чоловік, кинули клич «мерщій, поки не пізно, рятувати Дніпро 
– інакше їх мешканцям, нащадкам кількох тутешніх поколінь, до-
ведеться переселятися з берегів древнього Дніпра». Ще точніше 
– тікати геть. Але куди? Чи не забажаємо ми, дотепно докинули, 
виїжджати в іншу країну? Так голова постійної депутатської 
комісії обласної ради Максим Курячий негайно відгукнувся і по-
обіцяв домогтися, «щоб проблему Дніпра на Дніпропетровщині 
проголосили найважливішою і основною». Тільки от свіжа це обі-
цянка, одначе віри їй мало. Уже три десятиліття в Україні владці 
багато обіцяють, але практично нічого не роблять. Обіцянок не 
виконують.

P.S. Щойно на Дніпропетровщині повідомили про еко-
логічну біду, якщо не катастрофу: загинуло озеро в 
районі лівобережних городньо-садівничих товариств. 
У водоймі загинула риба до останнього хвоста, інша 
живність на зразок черепах та жаб. На березі навіть 
вистачає дохлих пташок. Ще вчора ніби чисте озеро 
сьогодні тхне каналізаційними стоками. На думку екс-
перта з екологічної безпеки Максима Сороки віднови-
ти Новоклочковське озеро уже ніколи не вдасться. У 
ньому утворився «дуже стійкий колоїд разом з водою, 
котрий відразу поглинув весь кисень, і озеро загину-
ло». Померло! Все. Амба йому.
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/> Продавати і купувати землю 
можуть спочатку (до 2024 року) 
тільки фізичні особи (у т.ч і 
ФОПи). З 1 січня 2024 року на 
ринок сільськогосподарської 
землі приєднаються юридичні 
особи. Одночасно, Закон 
не зобов’язує юросіб, яким 
належать земельні ділянки, 
придбані до 01.07.2021 продавати 
такі землі. Покупцями 
земель можуть бути також 
територіальні громади, держава 
і банки в порядку стягнення. 
Не зможуть купувати землю 
іноземці, особи без громадянства 
та юридичні особи, що належать 
іноземцям. Заборона може 
бути знята тільки за рішенням 
загальнонаціонального 
референдуму. Однак, навіть при 
наявності позитивного рішення 
референдуму, іноземці не 
зможуть придбати у власність 
земельні ділянки, розташовані в 
50-кілометровій зоні від кордону 
України.

Щодо площі куплених земель, 
то фізичні особи можуть 
придбати до 100 га в одні руки. 
З 2024 року сумарна площа 
землі у власності фізичної 
або юридичної особи не може 
перевищувати 10 тис. га. 
Важливо, до сумарної площі не 
відносяться ділянки, придбані 
або отримані у власність 
до набрання чинності цим 
Законом.
Продати ділянку землі можна 
за такими договорами:
купівлі-продажу;
дарування;
довічного утримання;
спадкового договору;
міни;
шляхом внесення до 
статутного (складеного) 
капіталу або шляхом 
звернення стягнення на них.
Розрахунки, пов’язані зі 
сплатою ціни за землю, 
проводяться тільки в 
безготівковій формі. Тому 
продавець повинен подбати 
про те, щоб відкрити 
банківський рахунок, якщо 
такий відсутній.

Згадайте новину: Купуєш 
сільгосп землю? Подай 
підтверджуючий документ 
походження коштів

Яка ціна землі
До 1 січня 2030 року ціна 
продажу земельних часток 
(паїв) не може бути меншою 
за їхню нормативну грошову 
оцінку (НГО). Дані про НГО 
можна взяти з Публічної 
кадастрової карти. В 
середньому по Україні НГО 
становить 27,5 тис. грн. 
Оціночна вартість 1 га землі 
сільськогосподарського 
призначення в 2021 році 
коливається від 1 тис. до 2 тис. 

Як купити землю в Україні

доларів. У свою чергу, землі 
для садівництва, особистого 
селянського господарства або 
ж під приватизовану дачну 
ділянку можуть продаватися 
за ціною не нижче експертної 
оцінки. Яка реальна ціна на 
землю, по якій здійснюються 
угоди по її відчуженню, поки 
невідомо. Відповідно, перш 
ніж продати землю, потрібно 
промоніторити вартість 
ділянок, що ідентичні до 
Вашої. Це зробити просто. 
Наприклад, переглянувши 
оголошення OLX або ж Dom.Ria.
За місяць функціонування 
ринку землі в Україні 
сформувалася її середня 
мінімальна ціна. Вона 
становить близько 1 тис. 
доларів за гектар. Про це 
заявляв під час виступу у 
ВРУ прем’єр-міністр України 
Денис Шмигаль.

Особливості купівлі-продажу 
сільськогосподарської землі
Стаття 130-1 ЗКУ описує 
детально порядок реалізації 
переважного права, якщо 
земля знаходиться в 
користуванні. Право на 
першочергове придбання 
землі мають особи: що 
мають спеціальний дозвіл 
на видобування корисних 
копалин загальнодержавного 
значення та орендарі. 
Якщо земля у користуванні 
на правах емфітевзис, то 
емфітефт не входить в коло 
осіб, які мають право на 
першочергове придбання 
землі.
При наявності переважного 
права власник землі 
зобов’язаний не пізніше, ніж 
за 2 місяці зареєструвати 
в Держреєстрі намір про 
продаж земельної ділянки 
(з 1 липня цей функціонал 
реєстру успішно працює). 
Нотаріус, в свою чергу, 
перевіряє наявність осіб 1 та 2 
черги і доводить їх до відома 
протягом 3-х днів (цінним 
листом з описом вкладення та 
повідомленням про вручення) 
про намір продажу земельної 
ділянки. Якщо протягом 
місяця суб’єкт переважного 
права не повідомив нотаріусу 

про свій намір скористатися 
цим правом, вважається, що 
він відмовився від реалізації 
переважного права.
 Описана вище процедура 
не застосовується в разі, 
якщо є тільки один суб’єкт 
переважного права, або ж 
один з них відмовився від 
реалізації свого переважного 
права.
Переважне право можна 
один раз передати іншій 
особі, підписавши при 
цьому відповідний договір 
між суб’єктом переважного 
права і особою, якій це 
право передається. Факт 
передачі реєструється в 
Держреєстрі в порядку 
обтяження речового права на 
земельну ділянку. Важливо, 
що передати своє переважне 
право можуть тільки ті 
особи, які не можуть мати на 
праві приватної власності 
сільгоспземлі (юридичні 
особи до 1 січня 2024).

Оскільки до 2024 року 
відчужувати сільгоспземлю 
можуть тільки фізичні особи, 
то передати своє переважне 
право на придбання землі 
можуть тільки юридичні 
особи, оскільки за Законом 
вони не мають права 
набувати права власності на 
такі землі. З цього випливає, 
що фізичні особи не можуть 
передати своє переважне 
право в силу Закону. Саме за 
таким механізмом юрособи 
можуть зберегти за собою 
землю, відступивши своє 
першочергове право фізособі.

Як купити землю в Україні - 
правила для покупця
Покупцеві земельної ділянки 
перед операцією необхідно 
буде надати документ, який 
підтверджуватиме джерела 
походження коштів (інших 
активів), за рахунок яких 
набувається право власності 
на земельну ділянку.
Перевірте, чи у вашому 
володінні знаходяться землі, 
площа яких не перевищує 100 
га.

Ви не належите до списку 

осіб, яким заборонено мати 
у власності сільгосп землю. 
Також слід врахувати, що 
якщо Ви орендар, то Вам 
слід налагодити зв’язок з 
Укрпоштою і моніторити 
кореспонденцію. У 
протилежному випадку Ви 
можете залишитися без 
першочергового права на 
викуп землі.
З огляду на вищесказане, 
алгоритм - як продати землю 
сільськогосподарського 
призначення - наступний:
Взяти виписку з Державного 
земельного кадастру 
про кадастровий номер 
земельної ділянки (наявність 
кадастрового номера є 
обов’язковою умовою продажу 
землі).
Замовити звіт про експертну 
грошову оцінку земельної 
ділянки.
Якщо ділянка в оренді - йдемо 
до нотаріуса з проектом 
договору купівлі-продажу 
і попередньою стартовою 
ціною. Процедура реалізації 
переважного права.
Якщо ділянка не в 
користуванні - власник 
самостійно шукає покупця.
Підписання договору купівлі-
продажу та реєстрація права 
власності у нотаріуса.

Як купити землю у держави?
Земля державної власності 
продається тільки через 
земельні торги, які відповідно 
до ЗУ «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів з 
продажу земельних ділянок та 
набуття права користування 
ними через електронні 
аукціони» проводяться тільки 
в електронному форматі. 
Відповідно, купити землю у 
держави можна тільки через 
земельний аукціон. Актуальну 
інформацію про продаж землі 
сільськогосподарського 
призначення можна 
подивитися на сайті 
Держгеокадастра у вкладці 
«Земельні аукціони».

Юридичний ресурс 
«Протокол».
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Стрілки в цибулинах починають розвиватися ще взимку через неправильне збе-
рігання посадкового матеріалу — сіянки. Цьому процесу можна запобігти, якщо 
дотримуватися трьох простих умов. Тоді цибуля дасть відмінний урожай, плоди 
будуть великими і соковитими, а термін їх зберігання збільшиться, інформує Ukr.
Media.

Температурний режим
Існує 3 температурних режими зберігання сіянки:
холодний — -1... — 3 °С;теплий — +18... — 25 °С;
комбінований, при якому по черзі використовуються холодний і теплий режими.
Температура у жодному разі не повинна бути в межах +5... +18, інакше в цибулинках 
відразу почнуться органоутворюючі процеси, сформуються зачатки стрілок.
Квітконосні стебла забирають поживні речовини у головки, в результаті цибуля піс-
ля посадки зсохнеться, недобере масу, скоротиться час її лежкості.

Температура від 0 до + 5 теж не підходить. Тоді овоч починає пліснявіти і гнити че-
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. Посадити петрушку у теплиці досить легко.
Тепличні умови майже завжди є вигідним 
варіантом для отримання щедрого врожаю 
овочевих культур і коренеплодів. До усього 
цього, у теплиці успішно культивують різно-
манітну зелень, у тому числі й петрушку. Ми 
розповімо про тонкощі її вирощування, про 
правильний посів і подальший догляд.
За умови тепличного вирощування культури 
існують і переваги, і недоліки, які пов’язані 
як з культивуванням, так і з подальшим за-
стосуванням зрізаної прянощі.

Переваги
Головною перевагою вважається те, що вро-
жай зелені можна збирати цілий рік.
А також до переваг можна зарахувати:
підвищений захист культур від захворювань 
і паразитів (лише якщо до посадки петрушки 
не були попередниками: томати, бобові, ка-
пуста);простоту у догляді.До негативних мо-
ментів зараховують:
зрізану зелень неможливо зберігати трива-
лий час;
у зимовий період для теплиці потрібна опа-
лювальна система.

Сорти, які підходять для вирощування

Не усю петрушку можна використовувати 
для посадки у теплиці, тож для отримання 
максимального врожаю зелені до вибору 
насіннєвого матеріалу потрібно підходити з 
особливою уважністю.
З листових різновидів можна висаджувати:
Есмеральда;
Бриз;
Браво.
З кореневих сортів добре підходять для по-
садки:
Листовий;Врожайний;Бордовикський.
У всіх цих різновидів є сорти з середнім і 
пізнім терміном дозрівання, але цей факт не 
вважається важливим.

Підготовка ґрунту і насіннєвого матеріалу
Петрушка не є вимогливою до складу ґрун-
ту, але більше полюбляє підживлену землю. 
Коренеплоди не переносять важкі і збиті 
субстрати, плоди виростають кострубатими і 
потворними.
Перед посадкою тепличний ґрунт необхідно 
підготувати, змішавши садову землю з неве-

ликою кількістю торфу, а потім пролити під-
готований ґрунт складом з мідного купоросу. 
Цей розчин допоможе позбутися від личинок 
паразитів. Потім слід внести у ґрунт невели-
ку кількість мінеральних добрив і  попелу.                                                                                          
Під час підготовки насіннєвого матеріалу 
проводять наступні дії:
Сортування
Насіння занурюють у рідину на три години, а 
потім зернятка, що спливли, прибирають.
Пророщування
Насіннєвий матеріал витримують у зволоже-
ній тканині протягом 4-5 діб.
Загартовування
Пророщене насіння прибирають у холодиль-
ник на півтора тижні і витримують за темпе-
ратури у +2° C.
За який час дозріває культура у теплиці
З пророщеного насіння швидкість сходів 
збільшується, паростки з’являються через 
два тижні, а через деякий час можна зрізати 
першу зелень.
Правильний догляд за тепличною рослиною

Серед доглядових процедур за рослиною є та-
кі:своєчасні поливи;
розпушування ґрунту;
внесення добрив.
Полив слід проводити у разі потреби.
У разі якщо під час підготовки землі вноси-
лася органіка, то далі потрібно додавати у 
ґрунт мінеральні добрива, наприклад, фос-
форно-калійні.
Листові сорти двічі протягом сезону слід 
підгодувати селітрою (60 г/кв. м), а коренева 
петрушка потребує фосфорно-калійних до-
брив. Навесні можна підгодувати будь-яку 
петрушку комплексним мінеральним скла-
дом. Під час утворення коренеплодів рослині 
необхідна калійна сіль (50 г/кв. м. посадок) і 
суперфосфат (70 г/кв. м).

Збирання петрушки і її зберігання
Стиглу зелень обережно зрізають, розклада-
ють для просихання. Трохи підсохлі рослини 
розкладають по ящиках і прикривають поліе-
тиленом.
Наступного дня зелень заморожують або ви-
сушують для подальшого застосування. Для 
заморозки петрушку кладуть у пакети і від-
правляють на зберігання у морозильну каме-
ру, а висушений продукт зберігають у чистих 
ємностях у сухому місці. 

ПОРАДИ 
щодо посадки 
петрушки 
у теплиці

рез конденсат, що утворюється на поверхні. Так що в холодильнику або погребі сіянці 
точно не місце.
городників оптимальний метод — теплий, тоді сіянку можна тримати в будинку або 
квартирі і не боятися перепадів температур.
У промислових масштабах використовують холодний спосіб або економічний ком-
бінований. Річ у тім, що при зниженій температурі не тільки блокується вегетація, а й 
сповільнюється розвиток хвороб, мікроорганізмів і шкідників.

Перед закладкою на зберігання цибулини обов’язково просушують не менше двох 
тижнів. Інакше овоч до весни не збережеться.

Вологість
При підвищеній вогкості починає активно формуватися коренева система. Цибуля про-
ростає, або розвивається цвіль та інші захворювання.
Сприятлива вологість для холодного способу зберігання — 70-80%, теплого — близько 
60%. Якщо вирішили тримати цибулю до весни в домашніх умовах, то повітря в місці 
зберігання повинне бути сухим.
Щоб дотримати норму вологості, краще підвісити її під стелею в сітках, авоськах або 
навіть в старих панчохах. Тепле повітря буде відмінно циркулювати через сітчастий 
матеріал, не допускаючи утворення вологи.
Кількість в сітці
Третій неочевидний принцип зберігання сіянки — її обсяг в сітках. Якщо кількість пере-
вищує 2 кг, то цибулини погано вентилюються і тиснуть одна на одну.
При цьому тканини рослини деформуються, що теж призводить до псування і гниття. 
Таку сіянку навесні доведеться перебрати і викинути, позаяк на посадковий матеріал 
вона вже не годиться.

ОСНОВНІ ПРАВИЛА 
зберігання цибулі-
сіянки взимку, щоб не 
було стрілок влітку
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Глід колючий (Crataegus) являє собою 
чагарник або невисоке дерево родини 
Розові (Rosaceae). Рід культури налічує 
близько 200 видів переважно листопадних 
рослин, що ростуть в умовах помірного 
клімату Європи, Північної Америки та Азії.
Родова назва походить від грецького слова 
«сrataios», що означає «сильний, жорсткий, 
непереможний», вказуючи на твердість 
деревини.

Деоративний глід відрізняється невибагливістю у догляді, після 
посадки швидко вкорінюється, а цілющі властивості, стійкість 
до посухи та морозів забезпечили чагарнику високу популяр-
ність у садівників.
Гілки деревця прямі, дугоподібні або зигзагоподібної форми. 
Більшість видів – це тернисті кущі з довгими або короткими ко-
лючками й тільки у деяких вихідців з Азії вони відсутні.
Особливості посадки плодових дерев
Листя яскраво-зелене і блискуче, може бути як яйцеподібної, 
так і ромбічної форми, запушене або голе. Більшість видів 
глоду восени забарвлюється в яскраві помаранчеві, жовті та 
багряні відтінки.
Квіти чагарнику в залежності від сорту можуть бути махровими 
або простими, білосніжними, ніжно-рожевими або черво-
но-рожевими. Вони зібрані в щільні або пухкі суцвіття.
Садовий глід, вирощування, догляд 
Квітковий аромат неприємний, що обумовлюється вмістом у 
них речовини диметиламіну. Цвітіння зазвичай починається в 
кінці травня і триває до середини червня.
Дозрівання ягід глоду припадає на вересень або жовтень. Пло-
ди дрібні, м’ясисті, частіше червоного кольору, рідше — жо-
втого, помаранчевого і навіть чорного забарвлення. Характе-
ризуються високими лікувальними властивостями та широко 
застосовуються в терапевтичних цілях.
Піку плодоношення дерево досягає тільки в 8-10 років.
Обрані сорти та види глоду
Глід звичайний, також відомий як колючий (Crataegus 
laevigata). Дерево або великий розлогий чагарник, висотою до 
4-5 м. Численні пагони жорсткі, вкриті гострими довгими шипа-
ми. Квіти прості, білі, досить великі.

Опис сортів глоду даного виду:
- «Gireoudii» — маленьке деревце на штамбі або кущ зі стро-
катим листям. Молоді листочки рожевого відтінку. Цвітіння 
білосніжне. Через те, що декоративність сорту міститься у ли-
сті, то рослину можна регулярно обрізати на будь-яку висоту 
для підтримки гарної форми.
- «Rosea Flore Pleno» і «Alba Plena» з численними білими або 
ніжно-рожевими махровими квітами. 
- «Crimson Cloud» — ефектні червоно-рожеві прості квітки з 
білою плямою біля основи пелюсток.

Crataegus-punicea
Одноматочковий глід (Crataegus monogyna). Характеризується 
короткими шипами. Листя лопаті, видовжені. Висота дерева 
3-6 метрів. У деяких сортів колючки відсутні. Крона щільна і 
густа. Варіації цього виду відрізняються високою декоратив-
ністю і різною формою крони, яка може бути плакучою або 
пірамідальною.

 Квіти прості або махрові, рожеві, яскраво-червоні, білі, рідше 
двокольорові. Існує також ряболиста група та чудовий сорт, що 
цвіте всі літні місяці.
Серед зазначених сортів глоду популярністю користуються:
- «Стрікта» - дерево з вузькою, пірамідальною формою росту і 
білим цвітінням;
- група «Компакта» - карликові кущі або деревця зі сферичною 
кроною діаметром менш ніж 1 метр, переважно на штамбі;
Crataegus-Compacta
- група Variegata зі строкатим біло-зеленим або кремово-зеле-
ним листям;
- рожевий декоративний глід «Троянда» з пелюстками зверху 
темно-рожевого забарвлення і білим центром.
Одним з найбільш декоративних чагарників є гібрид Crataegus 
x media та його сорти:
- чудовий сорт «Паулі Скарлет» з рожевими, махровими квітка-
ми, які рясно покривають пагони невисокого дерева;

- Rubra Plena» - червоно-рожеві квіти мають світліший відтінок 
пелюсток на нижній стороні, що дає більш цікавий кольоровий 
ефект.
Популярністю у садівників також користується глід Джунгар-
ський з великими, чорними плодами, червоноплідний глід Ар-
нольда (Crataegus arnoldiana) і глід з жовтими ягодами.

Як і коли садити глід?
Посадку глоду у відкритий ґрунт проводять у березні, однак 
досвідчені садівники вважають, що висаджувати восени краще. 
Рослини із закритою кореневою системою в контейнерах мож-
на висаджувати весь сезон.

Що можна посадити поруч з трояндами
Культура найкраще росте на родючих, гумусових ґрунтах, але 

непогано адаптується до бідних піщаних субстратів, однак по-
стійно вологі важкі й кислі ґрунти рослина не переносить.
Розташування тепле, сонячне або легка півтінь, в тіні культура 
погано цвіте і родить. Деревця утворюють глибоку кореневу 
систему і погано реагують на пересадку, тому вибирайте по-
стійне місце для вирощування глоду в саду.

Модульне озеленення — нові ідеї 
Яму викопують такого розміру, щоб коріння вільно займало 
весь простір. На дні викладають шар битої цегли або дрібного 
гравію, потім шар піску.
До землі з ями також додайте пісок для водопроникності, ком-
пост або перепрілий гній і добре перемішайте. Відстань між 
насадженнями залежить від мети вирощування глоду.
Rosea Flore Pleno
Для підвищення врожаю бажано висаджувати 2-3 саджанці на 
відстані не більше 2-3 метрів один від одного, щоб запилення 
було більш ефективним. Якщо мета полягає у формуванні 
живоплоту з глоду, то посадку кущів проводять у заздалегідь 
викопану траншею шириною 70 см. Оптимальна відстань між 
саджанцями - 50 см.

Помістіть коріння в посадкову яму і відрегулюйте глибину так, 
щоб коренева шийка перебувала трохи вище рівня ґрунту. 
Засипте яму, утрамбуйте землю і рясно полийте. Пагони обріза-
ють на 10 см, а деревця прив’язують до жорсткої опори.

Що таке мульчування ґрунту та користь процедури
Фахівці рекомендують замульчувати ґрунт навколо насаджень 
шаром компосту або торфу, що допоможе запобігти його виси-
ханню і росту бур’янів.

Догляд за глодом
Поряд з декоративними якостями культура відрізняється 
своєю витривалістю, тому вирощування глоду та догляд за ним 
не становить проблем. Насадження досить зрошувати один 
раз в місяць або 2-3 рази в сезон посухи. Досить відра на один 
кущ.
 Після зрошення спушіть ґрунт, щоб не утворилася кірка, яка 
перешкоджає доступу кисню до коренів. Навесні, до початку 
цвітіння, підгодовують гноєм коров’яку, що розведений у воді в 
співвідношенні 1:10. Добрива вистачає на весь сезон вегетації 
та плодоношення.

Обрізування глоду
Санітарну стрижку глоду проводять навесні, до початку росту. 
Радикально скорочувати пагони не рекомендується, тому що 
це відіб’ється на цвітінні поточного сезону.
Видаляють прикореневу поросль, пошкоджені, сухі гілки. Для 
отримання невисокої кущової форми щороку обрізайте пагони 
на 2-3 см, підтримуючи потрібну висоту.

Пагони молодих саджанців живоплоту щорічно протягом 3-4 
років вкорочують на половину приросту, поки огорожа не 
досягне необхідної висоти. Потім потрібна тільки стрижка, що 
корегує зростання глоду влітку після цвітіння.

Розмноження глоду насінням
Отримання молодих саджанців з насіння займає дуже багато 
часу. Для успішного проростання посадкового матеріалу необ-
хідна тривала стратифікація холодом від 12 до 18 місяців.
Можна трохи зменшити цей час, замочивши насіння на ніч в 
теплій воді та помістивши його потім у вологу суміш з торфу і 
піску в пакет або коробку. Перед посівом його тримають у тем-
ному місці протягом 3 місяців при температурі 15 ̊С, а потім ще 
3 місяці при температурі 4 ̊С.

 Інші способи, що прискорюють процес проростання, вклю-
чаютьферментацію насіння перед посівом або ферментацію 
протягом кількох днів у м’якоті фруктів. Краще всього для 
посіву підходить не зовсім зріле насіння, яке висівають восени 
відразу у відкритий ґрунт або навесні після стратифікації.

Розмноження глоду живцями
На жаль, цей спосіб не дає 100 % результат. Для розмноження 
зрізають гнучкі верхівки пагонів завдовжки 15-20 см трохи 
нижче вузла. Нижнє листя обривають. Зріз занурюють у поро-
шок-стимулятор росту кореневої системи та заглиблюють в 
суміш перліту, піску й універсального ґрунту у співвідношенні 
1:1:2.

Властивості та способи застосування перліту для рослин
Суміш добре поливають і накривають горщик пакетом або пла-
стиковою пляшкою. Слідкуйте за вологістю ґрунту і періодично 
провітрюйте теплицю.
Зазвичай корені утворюються через 20-30 днів. Коли саджа-
нець почне формувати листочки, його можна пересадити у 
відкритий ґрунт. Глід перші 2 роки вкривають опалим листям 
на зиму і регулярно поливають.

Хвороби та шкідники глоду
Недолік декоративного чагарнику глоду полягає в його неви-
сокій стійкості до цілого ряду грибкових і бактеріальних захво-
рювань і шкідників.
До поширених захворювань відносяться: парша, борошниста 
роса, що викликана надлишком вологи й поганою циркуля-
цією повітря, іржа та різні види плямистості листя.
Для профілактики розвитку хвороб рекомендується двічі за 
сезон у березні й восени обробляти насадження спеціальними 
препаратами. Щоб уникнути поширення захворювань опале 
листя восени збирають і спалюють.

Шкідники глоду: попелиці, гусениці, листовійка, щитівка і мете-
лик глоду, який відкладає яйця в суцвіття.

Глід в саду
У ландшафтному дизайні культура широко використовується 
для формування живоплоту. Ефектно виглядає рослина і в оди-
ничній посадці на тлі галявини або квітів.


	Fr01
	Fr02
	Fr03
	Fr04
	Fr06
	Fr07
	Fr08

