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А кція протесту

Продовження - стор. 2 

У фокусі дня
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АНАТОЛІЙ Гайворонський повідо-
мив, що восени нинішнього року на 

території області було посіяно на 31 тис. 
га більше озимих культур, ніж у році 
минулому.

 «Нинішня осінь була досить те-
плою, але в той же час сухою. Аграрії 
довго очікували, поки приступили до 
сівби озимих. Дехто  ризикнув і посіяв 
у суху землю, інші чекали дощів. Завдя-
ки тому, що морозів ще не було, а дощі 
все-таки пішли, сходи зараз знаходять-
ся в задовільному стані », - сказав він. А. 

У прес-центрі ІА «МОСТ-ДНІПРО» нещодавно відбулася прес-конференція за темою 
«Підсумки посіву озимої пшениці в Дніпропетровській області», в якій взяли участь 

голова обласної Асоціації фермерів та приватних землевласників  Анатолій 
Гайворонський, керівник фермерського господарства «Відродження» Петриківського 

району Іван Ярмолюк, голова асоціації фермерів та приватних землевласників  
Новомосковського району Олександр Сулима. 

Який клин озимий

Молоко та ДСТУ

ОБЕРИ СВІЙ БІЗНЕС-ПЛАН
ТА СТВОРИ ВЛАСНУ СПРАВУ

 У 2017 році постійна комісія з питань підприємництва, переробної 
промисловості, торговельного та побутового обслуговування 

Дніпропетровської обласної ради розпочала підготовку соціальних 
бізнес-планів з різних напрямків діяльності.

ПРОЕКТ «АГРОСАДИБА»

Гайворонський також зазначив, що все 
більше фермерів вважають за краще пе-
реходити на озимі культури, оскільки 
вони дають більший урожай, ніж ярі.

 «Усього посіяно 639 тис. га площ, з 
них 568 тис. га - під озимими. Зокрема, 
посіяно 488 тис. Га озимої пшениці, 78 
тис. озимого ячменю і 70 тис. га ріпаку», 
- навів цифри він. 

А ось Олександр Сулима наголосив, 
що в Новомосковському районі через 
погодні умови було посіяно на вісім тис. 
га озимої пшениці менше, ніж в мину-

лому році. «Деякі аграрії не ризикнули 
сіяти в суху землю », - сказав він.

 Виробник вітамінної продукції Іван 
Ярмолюк наголосив, що після осінньо-
го зниження ціни на фрукти й овочі 
очікується поступове їх зростання. 

«Більшості фермерів просто ніде 

зберігати вирощене, через це іноді дово-
диться продавати продукцію за цінами, 
що нижчі собівартості. Хотілося б, щоб 
держава приділяла більше уваги дріб-
ним фермерським господарствам. Нам 
необхідна допомога держави в отри-
манні кредитів», - сказав він.

З 1 січня 
2018 року 
набудуть 
чинності 
зміни до ДСТУ. 
Відповідно до 
них матимемо 
три сорти 
молока замість 
чинних сьогодні 
п’ятьох: 
екстра-клас, 
вищий і перший.
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ПРИЙНЯТИ ВИКЛИК   
                               І ПЕРЕМОГТИ
ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЯ ЛІДЕРА «РУХУ НОВИХ СИЛ» МИХАЙЛА СААКАШВІЛІ

нібито еліті нації», яка насправді, зміню-
ючи одна одну, грабує і знищує українську 
державу. Хай Генпрокурор Юрій Луценко 
аж бігом заговорив про те, наче Саакашвілі 
натворив неправедних гріхів у своїй Грузії, 
тому йому ліпше там «звітувати» перед 
своїм народом, а не баламутити наш – 
але ж і багато інших «недоторканих ро-
ками» політиків на київських пагорбах 
та в областях забелькотали про те ж. 
Навіть на чесному ніби нині телеканалі 
«NewsOne» нібито найбільш рейтин-
гові його спікери зараз теж у цю дудку 
подули. Та передусім, ясна річ, ті, хто 
сповна допався зараз до корита-влади в Ад-
міністрації Петра Порошенка і Кабміні 

Володимира Гройсмана та до «прибут-
кових» парламентських мандатів у Вер-
ховній Раді Андрія Парубія. Колись, якщо 
хтось уже не пам’ятає, у радянські ще 
часи, Олесь Гончар написав свій орлиний 
роман «Собор», то інший тоді сумлінний 
письменник Григір Тютюнник звернув 
увагу, що «О, як засичала на нього наша 
ретроградська гидь, упізнавши сама себе у 
романі!» Точнісінько хіба не так засичала 
нині і на «непрошеного» Саакашвілі те-
перішня владна у нас гниль, якій уже зали-
шилося тільки розпродати олігархам та 
латифундистам вітчизняні землі, разом 
з селянами-кріпаками, до речі, і можна 
умивати руки? Про той же роман «Со-

бор» Гончара той же Григір Тютюнник 
відгукувався ще й так: «Страшнішої правди 
про нас у нас ще не було». То страшнішого 
про себе ще не чула у нас і жодна попередня 
влада, як та правда, котру про себе нинішня 
чує з вуст грузина Саакашвілі! Звідси висно-
вок тих, хто взяв участь у відео-конференції 
лідера «Руху нових сил» у Дніпрі: чинна вла-
да злякалася, якщо й гепом не перелякалася 
Михайла, от і заквапилася за будь-яку ціну 
спаплюжити його. Але в чому провина Саа-
кашвілі, що фактично своїх пророків у нашій 
Вітчизні наразі поки що катма? Більше ж 
того, Саакашвілі не вірить, що це так – не 
вірить, що немає. Весь пафос, вся мета його 
«Руху нових сил» і зводиться до того, що 
на щит необхідно піднімати свої в Україні 
національні молоді кадри спеціалістів, 
політиків і патріотів.

Тому логічним вінцем дискусії, яка пе-
редувала відео-конференції у студії Дніпра, 
було рішення якомога швидше, не відкла-
даючи у довгу шухляду, піднімати, скли-
кати й об’єднувати власні бойові багнети 
– створювати обласний осередок «Руху 
нових сил». Як підсумував голова Асоціації 
фермерів та приватних землевласників 
Дніпропетровщини Анатолій Гайворонсь-
кий – потреба в цьому не просто назріла, 
а вже перезріла, а тому установчу конфе-
ренцію буде скликано відразу після 3 груд-
ня, коли у Києві має відбутися Марш за 
народний імпічмент Президенту Петру 
Порошенку і всьому його оточенню на чолі 
з Володимиром Гройсманом. Девіз груд-
невої акції, як і майбутньої установчої у 
Дніпрі конференції – «Прийняти виклик 
і перемогти!»

Минулої неділі ініціатор нинішніх 
в Україні акцій протесту Михайло Саа-
кашвілі зі своїми численними уже побра-
тимами, однодумцями та прихильни-
ками зустрівся в ефірі Інтернет-телеба-
чення. З київської студії він спілкувався 
з тими, хто в обласних центрах зібрався 
не лише послухати третього Президента 
Грузії і ще недавно голову Одеської обласної  
держадміністрації, але й вийти з ним на 
зв’язок зі своїх штаб-приміщень. У тій 
же Одесі чи не єдиній, до речі, бажаючим 
приєднатися до всеукраїнської відео-кон-
ференції не надали приміщення, і їм нічо-
го не залишилося, як зійтися на одному з 
майданів міста. А у Дніпрі це були в першу 
чергу місцеві фермери та підприємці – ра-
зом не менше, ніж півсотні осіб. Але не 
байдужих до того, що відбувається зараз 
у нашій державі. Хоч головне - рішуче на-
лаштованих якомога активніше бороти-
ся з нинішньою українською владою. Про 
що засвідчила та прелюдія, яка відбулася 
за лічені хвилини до конференції у студії 
дніпрян.

Першим ділом вони звернули ува-
гу на те, що Михайла Саакашвілі нині 
заходилися паплюжити і компромету-
вати геть чи не на всіх телеканалах і в 
усіх інших засобах масової інформації. 
Він і такий, мовляв, і сякий – з якої це 
речі взявся учити нас, українців, як нам 
жити і бути?! Нехай повертається у 
свою Грузію, а ми і без нього тут обійде-
мося. Отаким чином відвкрто б’ють по 
почуттях власної гідності своїх співгро-
мадян, аби викликати у них неприязнь 
до людини, котра кинула клич шукати і 
висувати та підтримувати нові сили на-
взамін «довго, навіть безкінечно граючій 

У Дніпрі в суботу ввечері на Привокзальній площі 
відбувся мітинг-реквієм, присвячений пам’яті 
жертв Голодомору в Україні. До пам’ятного хреста 
на захід, організований Українською етнічною 
громадою, зібрались сотні людей – представники 
громадських організацій, зокрема й Асоціації 
фермерів та приватних землевласників Придніпров‘я 
на чолі з її керівником Анатолієм Гайворонським, 
активісти, волонтери, а також свідки Голодомору 
та нащадки тих, хто його пережив. У руках вони 
тримали синьо-жовті прапори, запалені лампадки 
та збіжжя. Лампадками виклали хрест.

Своїми спогадами поділилась 92-річна Євдокія Волкова, 
яка пережила голод 1932-33 років на Дніпропетровщині. 
Жінка розповіла, як рятувалась від голоду, просячи шма-
точок хліба, як милостиню.
«Я не могла наїстись і ходила просити хліба. Пам’ятаю, 
як молилась: «Господи, пошли мені шматочок хліба». І я 
вижила», – розповіла Євдокія Волкова.
Учасники зібрання також розпочали збір підписів під 
зверненням до голови Дніпропетровської облдержад-
міністрації Валентина Резніченка щодо встановлення на 
площі каплиці в пам’ять про загиблих під час Голодомо-
ру. Міська влада планувала під час реконструкції площі 
встановити там інформаційне табло.
Ініціатори будівництва каплиці зауважують, що це має 
бути позаконфесійна споруда, де зможуть помолитись за 
загиблих люди різних віросповідань. На цьому місці, біля 
вокзалу, у голодні 30-і роки, як зазначають краєзнавці, від 
голоду померли сотні селян, які тікали до міста, намагаю-
чись врятуватися.
«Вважаємо, що на місці масової загибелі українців дореч-
ним буде збудувати пам’ятну каплицю. Для встановлення 
меморіалу пропонуємо провести громадські слухання з 
питання включення каплиці до загального проекту ре-
конструкції Привокзальної площі та провести відкритий 
конкурс на розробку проекту з урахуванням громадської 
ініціативи», – йдеться у зверненні.
Пам’ять загиблих вшанували хвилиною мовчання, до 
підніжжя пам’ятного хреста поклали квіти, священики 
відслужили панахиду.

Мітинг-реквієм

"ФРОНТ" НИВИ ТРУДОВОЇ
А нтирейдер

Читайте стор. 3
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А як інакше, якщо обурюватися, гніватися 
і навіть протестувати окремо і порізно, 

коли кожен сам по собі або і ладен переси-
діти нинішні часи у власній, образно кажу-
чи, кукурудзі чи й сховатися у крайніх хатах, 
нічим хорошим та бажаним не закінчиться. 
Навпаки, крайні хати першими спалах-
нуть вогнем. Їх бо ж підпалять по команді з 
Києва, і оком не моргнуть. Якщо ви хочете до 
цього дожитися, прямо заявив фермерський 
лідер області Анатолій Гайворонський, тоді 
сидіть мовчки у своїх норах і не висовуйте-
ся! Практично чотири роки чинна в Україні 
влада, яка підступно скористалася плодами 
Революції гідності, натворила стільки горя  й 
лиха для свого народу, що так просто вона не 
поступиться і своїх віжок не віддасть. Чи не 
вперше ситуація складається так, що на цей 
раз сухими з води негідникам і переверт-
ням врятуватися навряд чи вдасться. Знаєте 
давнє українське прислів’я, що рідна хата 
горить, а дурням свято? Таке становище для 
себе добровільно й обрала зараз нинішня 
влада. Тільки дурнями її очільники себе на-
вмисне вдають – насправді всі вони до одного 
хитрі, ненажерливі й загребущі, які вішають 
співвітчизникам локшу на вуха задля єдиної 
мети – жиріти й жиріти, набивати свої ки-
шені і животи, для своїх дітей та онуків за-
безпечити рай, а всіх інших поголовно загна-
ти у пекло.

Візьмемо рейдерство, від якого котрий 
рік поспіль потерпають фермери Дніпропе-
тровщини. Що у нашій області воно безчин-
ствувало і безчинствує під прикриттям глави 
ОДА-«губернатора» і прокурора та началь-
ника Національної поліції, а забезпечується 
надійними «тилами» у вигляді продажних 
судів, це уже видно і не озброєними очима. 
І видно мов на долоні. Як і те видно, гово-
рив, приміром, фермер Віталій Щербак, що 
наша Дніпропетровщина залишена чи й від-
дана на поталу колишнім регіоналам. Тут всі 
і ті, котрі нині перебігли і у БПП – Блок Пе-
тра Порошенка – з обойми невмирущої на 
теренах області Партії регіонів, виродженої 
нині у так званий фальшивий неначе Опози-
ційний блок. Який спить і уві сні бачить себе 
знову у кабінетах тутешньої влади. Хоч всі і 
вони, і діючі поки що замість них з однієї і 
спільної обойми. Сплуталися між собою, як 
павуки у банці – ніби й гризуться між собою, 
але живі-живісінькі весь час, як ніби нічого 
лихого у суспільстві не відбувається.

Але ж дійсно уже засмерділо смаленим. 
Воліти не лиш скомпрометувати Михайла 
Саакашвілі, а й витіснити його з України, на-
віть депортувати у Грузію – це ознака того, 
що ініціатори таких діянь відчули прихід сво-
го кінця. Адже фактично Порошенко та його 
оточення – і найближче, і віддалене в обла-
стях, різних містах та районах – розбудовує 
зараз у нас не могутню демократичну й пра-
вову державу, а поліцейську на зразок путін-
ського режиму в Росії. Ідея незалежності 
України давно відкинута на далекий-далекий 
план. Цими висновками розпочав свою про-
мову перед учасниками відео-конференції 
Михайло Саакашвілі. І це тоді, коли Україна 
в небезпеці нині – фактично опинилася на 
грані розвалу, територіальних втрат та при-
пинення свого існування. Це з одного боку, 
як продовжував лідер «Руху нових сил». А з 
другого - за рівнем економічного розвитку, 
фінансовим становищем та рівнем життя 
населення скотилася на останній щабель в 
Європі – отож не рухається у бік Європи, а 
віддаляється, відстає від неї. Та якраз у день 
відео-конференції надійшло повідомлення, 
що у світових масштабах Україна потрапила 
у трійку держав з найбільш високою загро-
зою дефолту. Себто економічного краху. В 
компанії з нами ще Венесуела і Греція. Інших 
таких держав, над якими нависла реальна 
катастрофа, на планеті немає. А зовнішній 
борг України сягнув уже 77 мільярдів. До-
ларів, звичайно. Якщо ж хочете знати, то для 
країн з сильними і сталими економіками це 
й завелика цифра. Трагедія України полягає 
в тому, що зовнішні позички не йдуть на ко-
ристь державі та її народу – вони одразу роз-
крадаються і мерщій вивозяться в офшорні 
зони. І що Україна уже не може жити та й іс-
нувати без простягнутих, як у жебрачки, рук. 
Себто подайте і не минайте! Оскільки сума 
наших боргів всіляким валютним фондам 
та іноземним кредиторам сягнула 84 відсот-
ків ВВП – внутрішнього валового продукту, 
який зараз у нас виробляється. А за світови-
ми мірками і практиками критична межа 
настає, коли виробництво в державі на 60% 
відстає від нагромаджених боргів. Ще навіть 
за даними МВФ – Міжнародного валютного 
фонду – співвідношення державного боргу 
до надходжень коштів у державний бюджет 
у нас сягнуло уже захмарних 300 процентів – 
«досягнення», яке можна заносити до Книги 
трагічних рекордів Гіннеса, якби така була.

Отож висновок Михайла Саакашвілі про 
патову, м’яко кажучи, ситуацію, у яку завела 
нинішня влада Україну, цілком відповідає 
реальній дійсності. Ми уже за гранями, 
суміжними з нормальними і прийнятними 
для своїх людей умовами життя. Це страхіт-
тя, що більшість українців, затурканих брех-
ливою риторикою про ніби нечувані успіхи 
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реформ, зростання зарплат і пенсій, навіть 
не здогадуються про це. Хоч антиконститу-
ційні «реформи», за прийняття яких їх іні-
ціатори мають сісти у тюрми, затягують і 
далі паски українцям. Цінами та тарифами, 
явно і втричі уже вищими від тих відміток, 
на яких насправді – при нормальній еко-
номічній політиці, спрямованій на підтри-
мання перш за все середнього класу – вони 
мають зупинитися. Ви дійсно не здогадує-
теся і не знаєте, тому знайте: українці уже 
в шість разів бідніші від поляк, які двадцять 
літ тому були втричі бідніші від українців. І 
в п’ять разів злиденніші, ніж румуни, котрі 
чверть століття тому в п’ять разів, навпаки, 
були злиденнішими від українців. 

Тим паче, що у своєму аналізі нинішньо-
го становища, у яке потрапила Україна, пере-
конливо довів, що вона й за крок від загрози 
бути завойованою назад Російською Федера-
цією. Оскільки Путінська Росія готується до 
війни і не приховує, теж якщо хочете знати, 
цього. Буквально днями Володимир Путін на 

повному серйозі попередив не лише держав-
ні промислові підприємства, а і приватні, що 
вони мають бути готовими – в разі необхід-
ності – переходити на випуск зброї та війсь-
кової техніки. А з ким Росія збирається чи й 
ладна наразі уже воювати? Не з Німеччиною 
чи й Америкою, звісна річ. А з Україною таки 
в першу чергу. Успішна процвітаюча Україна 
європейського зразка, до чого вона ще недав-
но справді прагнула, Росії як кістка поперек 
горла. Тому готова її й порвати на шматки, 
розчленити навпіл і на більше Схід, Південь 
та Захід. Аби лишень від незалежної і гордої 
України і слідів не залишилося. І спогадів на-
віть за життя бодай найближчих поколінь. Бо 
що готова протиставити зі свого боку, запи-
тав Саакашвілі, Україна агресору? Що армію 
створювати фактично заново події на Дон-
басі змусили – це правда. Що Збройні Сили, 
спроможні захищати  Вітчизну, сьогодні у нас 
з’явилися, теж правда. Але хіба передусім не 
завдяки народу – волелюбному і патріотич-
ному, який готовий дати гідну відсіч будь-я-
кому завойовнику, тим паче, російському? 
Оскільки поки народ захищає, поки гинуть 
кращі сини і дочки українців, чинна влада 
спокійно мириться з тим, що серед армійсь-
ких генералів, тим часом, якщо не через один, 
то чималенько, як агенти, на службі російсь-
кої ФСБ і російських Збройних сил. Це ж бо 
уже всьому світу не секрет. Це наскрізь видно 
і українському люду. Чим же тоді займається 
і переймається СБУ – Служба безпеки Украї-
ни, - яку Саакашвілі пропонує навіть лікві-
дувати? Він навіть наполягає, що варто мати 
професійну контррозвідку – і цього досить. 
Оскільки з внутрішніми ворогами повинні 
мати справу органи правопорядку і проку-
ратури та судової влади. І бездоганно вони 
справлятимуться зі своїми обов‘язками, якщо 
будуть обслуговувати не клани і корупційні 
та мафіозні спрути, а потреби свого народу і 
держави для народу – згодні? А поки що на-
плодили усіляких ніби як антикорупційних 
бюро та служб, а користі від них як з козлів 
молока. В умовах фактично війни на Сході 
страшні зловживання й злодіяння раз-у-раз 
оприлюднюються у нас стосовно злочинів і в 
економіці, і у забезпеченні військових потреб, 
але хоч одного негідника уже запроторили в 
буцегарню? Отож. А кому не зрозуміло: з тієї 
причини, що грак граку очі не виклює?

Усю цю аналітику Михайло Саакашвілі 
виголосив, щоб слідом чітко і ясно викласти 
програму дій тих нових сил, які він разом зі 
своїми прихильниками налаштований при-
вести до влади мирним шляхом. Без майданів 
і розстрілів майданівців – на наступних вибо-
рах як Президента, так і парламентарів. Для 
цього, судячи з усього, не вдасться обійтися 
без «надзвичайного перехідного періоду», 
оскільки знадобляться принципово й карди-
нально нові правила гри. Маються на увазі 
законодавчі  - виборчі. Оскільки нині пропо-
новані так звані відкриті партійні списки – це 
ніщо інше, як штукарський обман. Чергова 

спроба протягти все тих же своїх, котрі дав-
но і остаточно себе скомпрометували. Які 
втратили будь-які права знову претендувати 
на владу. Хоч би уже тому, що як таких суто 
політичних партій зі своїми ідеологічними 
і суспільно-економічними платформами у 
нас немає. У нас зараз клани й корупційні 
«змички», на меті яких – добивати до ручки 
Україну, зживати з неї споконвічний народ, 
зачищати територію від патріотів та гідних 
правнуків гордого колись українського люду. 

І далі він виклав конкретну програму дій, 
як нарешті виправляти, як це раніше каза-
ли, катастрофічне становище. Причому, на 
підставі досвіду, який Михайло нажив, коли 
був обраний Президентом Грузії. А чом би і 
справді не запозичити те краще з грузинсько-
го варіанту, що Саакашвілі вдалося втілити у 
своїй державі? Бо ж перший урок – раз і на-
завжди рішуче зруйнувати і забути в Україні 
верховодство олігархів та латифундистів! Ра-
зом з ними і тих, власне, хто присмоктався до 
цього їхнього ладу на держслужбі або в судах 

та органах правопорядку, численних ін-
ших службах на «грошових потоках» та 
узаконених хабарях-«долях» і «відкатах».

 - У нас в Грузії також влада пере-
бувала під контролем злодіїв у законі, 
- розповів Михайло Саакашвілі. – Мені, 
приміром, і більше, ніж і по мільйону 
доларів «надходжень» кожного місяця 
гарантували. Тому перший Закон, який 
ми схвалили з моєї ініціативи, Закон, 
котрий керманичам жодної іншої країни 
і в голову не міг прийти – «Про злодіїв в 

законі». Усі вони заслуговували сісти в тюрми, 
як це в Україні обіцяв і Віктор Ющенко. Але 
яка нам радість довічно годувати засуджених? 
У тюрми у нас сіли ті, хто не послухався. Знає-
те, трохи більше десяти чоловік вистачило по-
садити, щоб інші послухалися. А наш Закон 
«Про злодіїв в законі» однозначно зажадав: 
усе, що накрали, що забрали в народу, маєте 
повернути у казну Грузії до копійки. Вивер-
тайте кишені, рахунки і «заначки», в тому 
числі і в офшорах – і будьте здорові, живіть 
далі, як всі люди На державну службу чи в 
парламент, прокурорами, іншими стражами 
порядку і суддями вертатися зась, а так вам 
амністія і всі дороги та можливості відкриті 
трудитися на благо Грузії…

ТАК чому цей «варіант» справді не варто 
запозичити і в Україні? Забрати верховен-

ство олігархії як у промисловості, так і сіль-
ському господарстві – ось перше завдання, 
яке бачить лідер нових сил. Звісно, потрібно 
заборонити тим же олігархам і володіти ЗМІ 
– телеканалами, різними іншими електрон-
ними виданнями, газетами та журналами. 
Всі названі і не названі ЗМІ, як заведено у 
всьому цивілізованому світі, мають існувати 
на кошти від реклами, а не за рахунок пря-
мої оплати «сильними від світу цього». Тіль-
ки так ми визволимо свої ЗМІ з-під диктату 
і контролю тих же можновладців. А вільні 
і незалежні від «вельмож» засоби масової 
інформації – гарантія не лише гласності в 
державі, але й верховенства волі народу та 
контролю влади народом. Зосередитися на 
цій темі Михайла Саакашвілі спонукали слу-
хачі і учасники відео-конференції  з Волині. А 
наші сусіди запоріжці, спадкоємці, як і ми, 
дніпровці, волелюбних запорізьких козаків, 
запевнили лідера «Руху нових сил», що якщо 
Рух справді  очолить «компанію» з «ліквідації 
як класів олігархів і латифундистів», то вони, 
запоріжці, «неодмінно будуть в авангарді цієї 
священної боротьби». Певно, і в Запоріжжі на 
відео-зустріч і відео-спілкування з Саакашвілі 
прибули аграрники також, оскільки вони в 
першу чергу схвально зустріли тезу остан-
нього про те, що на селі повинні бал правити 
фермери і селяни та селянські господарства, 
а не агрохолдинги та агрокорпорації, за-
реєстровані на всіляких відомих і геть не відо-
мих офшорних островах. Потім голова нашої 
обласної Асоціації фермерів Анатолій Гайво-
ронський запитав Михайла Саакашвілі, яке 
його бачення щодо продажу в Україні земель 
сільгосппризначення, і отримав відповідь, 
що тільки справедливо в інтересах середньо-
го сільського класу треба завершити нарешті 
аграрну реформу, котра уже завдала селянам 
вдосталь горя та біди. Ось тільки нинішній 
владі категорично не слід дозволяти скасо-
вувати мораторій на продаж землі, оскільки 
вони готуються цим самим остаточно здати 
Україну іноземним, в тому числі російським 
фактично «мирним», і без бойових дій, завой-
овникам. 

 І ПЕРЕМОГТИ

 Цю програмну мету Саакашвілі виокре-
мив і в контексті викорінення в Україні ко-
рупції та казнокрадства і в економіці. Коли 
ви чуєте, що влада будує нові дороги чи якісь 
інші соціальні об’єкти, навіть коли хвалить-
ся, що ремонтує школи, лікарні або водого-
ни і тому подібне, знайте: за підрахунками 
Михайла Саакашвілі ще в часи його роботи 
на посаді голови Одеської ОДА, на все це як 
мінімум у 4-ри рази більше витрачається 
бюджетних коштів, ніж насправді слід ви-
трачати. Решта елементарно розкрадаєть-
ся. Парадокс, але це правда: влада там і тут 
і розгортає свої програми з будівництва чи 
ремонтів з тією метою, щоб дерибанити, як 
кажуть, бюджети. Як і монополізм у таких 
провідних галузях, як енергетична чи газова, 
необхідно, продовжував Саакашвілі, ліквіду-
вати – звести нанівець. Бо ж монополії зараз 
безкарно та безсовісно оббирають, грабують 
не лише державну і обласні, районні, міські і 
сільські та селищні скарбниці, але й безпосе-
редньо народ. Залізли уже по лікті в кишені 

людей, в тому числі і пенсіонерів, а їм все 
мало! 

Скажемо тепер, що лідер Руху в Україні 
нових сил дивується з двох, як на його думку, 
несподіваних причин. Перша: за своїм мен-
талітетом українці ще з часів запорізького 
козацтва волелюбні і прибічники демокра-
тичних правових устроїв функціонування 
держави. Це раз. Друге: працьовиті й тала-
новиті, не в тімя, як то кажуть, биті. Нарешті 
хитрістю, розумом та винахідливістю значно 
переважають багатьох і багатьох європейців. 
Чому ж живуть нині найгірше дійсно на кон-
тингенті? Чому, зрештою, терплять свавілля, 
шахрайство і безмір злодіянь правлячих ось 
уже третє десятиліття злочинних кланів? На-
ступне, що також дивує грузина Саакашвілі: 
народ, котрий двічі влаштовував резонансні 
Майдани, після Помаранчевого навіть цілу 
Революцію гідності, коли не просто стріля-
ли, а і вбивали, отож доводилося ризикувати 
життям, сьогодні раптом вагається і боїться 
мирним, але неодмінно масовим шляхом 
вийти на нову й вирішальну сутичку з тими, 
хто уже прирік Україну і її народ на трагедію, 
якої на початку третього тисячоліття жоден 
інший народ світу  стерпіти не зміг би точно. 

- За нас наші негаразди і біди, тим паче 
переповнені гноєм стайні ніхто не стане чи-
стити і розгрібати, - сказав, мов підвів риску, 
Михайло Саакашвілі. – Чи будемо чекати, 
поки рак свисне? Ситуацію, повірте мені, 
який пройшов через подібне у Грузії, можна 
дуже швидко розвернути у бажаний напря-
мок. Досить лише усім гуртом зажадати цьо-
го, домогтися і не пошкодувати своїх власних 
сил, щоб втілити новий курс нових сил…

 Залишається докинути, що у київській 
студії, з якої і транслювалася відео-конфе-
ренція, зібралося чимало доволі відомих і 
авторитетних людей. Двох з них назвемо – 
один з перших реформаторів української 
економіки Володимир Лановий, якого свого 
часу й усунули з суто виконавчої влади пер-
ші олігархи, і принциповий та послідовний 
у своїх переконаннях в минулому нардеп 
Степан Хмара. Про це повідомляємо до 
того, що як вони, так і інші, підтримуючи 
цілі «Руху нових сил», доповнили Михайла 
Саакашвілі пропозиціями та ідеями, як зі 
хворих голів теперішніх горе-державників 
вернути на здорові ноги реформи-зміни і по-
даткової системи та банківської мережі, аби 
вони служили не для викачування наснаги з 
малого та середнього бізнесу, не для знекров-
лення та виснаження вітчизняної економіки, 
а  сприяли виробництву на усіх рівнях, усіх 
масштабів і форм власності створювати ви-
сокооплачувані робочі місця та наповнюва-
ти державну скарбницю.  Щоб перекривати 
канали відтоку капіталу в офшорні зони. 
Навпаки, щоб вигідно кредитувати вітчизня-
ного виробника. Плюс уже сам Михайло 
Саакашвілі з великим інтересом вислухав 
і пропозиції стосовно забезпечення вреш-
ті-решт надійної обороноздатності України, 
котра зараз дійсно далека від необхідної і не 
загрозливої для існування української неза-
лежності. Як вінець усієї програми, виголо-
шеної лідером «Руху нових сил» - фактично 
одностайне схвалення учасниками відео-кон-
ференції потреби розпочинати Марш на-
родного імпічменту діючої зараз у нас влади, 
«якщо ми не хочемо остаточної капітуляції 
України та відмови її від курсу до заможних 
з заможним народом держав Європи і світу, 
де насправді її місце».

           Микола ЯСЕНЬ. 
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"ФРОНТ" НИВИ ТРУДОВОЇ
«Вовк і мічене бере…»

Опівдні 23 листопада у Ниві 
Трудовій біля захопленого 
спільного офісу згаданих това-
риств на центральній вулиці 
села стояли кілька автомобілів 
«Поліції спеціального призна-
чення» з державною символі-
кою. Вхід в будівлю охороняють 
чоловіки у військовій формі. На 
запитання, що відбувається, від-
повідають:

- Нічого страшного. При-
йшов новий власник, а нас най-
няли все охороняти. Сюди мож-
на заходити лише працівникам 
для отримання зарплати.

До будівлі більш нікого не 
пропускають. За якусь годинку з 
неї виходять біля двадцяти кре-
мезних молодих бійців у касках 
і бронежилетах, з автоматами 
на плечах. Видно, не на млинці 
до тещі ходили. За коротким 
наказом старшого перевіряють 
боєкомплект, амуніцію і сіда-
ють в авто, нічого не коментують 
та їдуть виконувати наступний 
наказ. Один поліцейський авто-
мобіль залишається.   

Стривоженість місцевих жи-
телів надзвичайними подіями 
одразу впадає у вічі. У невелико-
му гурті пенсіонерів чути суть:

- Вовк і мічене бере… Раніше 
був радгосп Димитрова, а тва-
ринницький комбінат окремо, 
- розповідає ставний сивочолий 
ветеран з велосипедом. – Потім 
все об’єднали у вісімдесятих ро-
ках, а ріллю не розпаювали й 
досі. Скільки не писали, не сту-
кали в двері аж до Києва, нічого 
не допомагає. Як намітили ком-
бінат із землею під крадіжку, так 
і цуплять їх тепер один в одного. 

- Пани чубляться, а у хлопів 
чуби тріщать… - доповнює 
нижчий зростом пенсіонер. 
– Більшість людей з Ниви Тру-
дової, Зоряного, Солдатського 
робили в радгоспі коло землі, 
доглядали свиней та корів, як 
і колгоспники. Та замість роз-
паювання все «Криворіжсталі» 
віддали. Тепер бігають по селу 
з автоматами, 21-го листопада 
захопили свинокомплекс, вчора 
контору. У товаристві майже сто 
наших людей офіційно трудять-
ся, їм куди тепер – під тин? Село 
як фронт, ніхто не знає, що буде 
завтра. 

Такі ж нарікання довело-
ся почути і від інших жителів 
Ниви Трудової. Щодо «режисе-
рів» силового сценарію, думки 
розбігаються - частина нивотру-
дівців вважає «без криворізьких 
тут не обійшлося», дехто вказує 
на нардепа Вадима Нестеренка. 
А біля половини селян навіть 
не здивувалися з приводу рей-
дерської атаки! Середнього віку 
працівниця з гіркотою зазначи-
ла:

- В Україні відомо, хто за 
яким законодавством живе і діє. 
Для простого люду в нас одні 
закони, а для «крутого» - інші. 
І за це рейдерство їм, побачите, 
нічогісінько не буде. 

Прикро, що чимало прикла-

Кінець осені на Апостолівщині, попри зниження 
температури, видався особливо «гарячим». Тут 
увечері 21-го листопада розпочалася потужна 
спроба рейдерського захоплення товариств з 
обмеженою відповідальністю «Рантьє» і «Добробут», 
які входять до агропідприємства «КСЖ Агро»               
Сергія Касьянова. Близько сотні озброєних 
нападників у камуфляжній формі прибули до Ниви 
Трудової на автомобілях і автобусах й заходилися 
«підгрібати» майно збройною рукою. Ця подія, 
до речі, сталася за два тижні після аналогічної 
рейдерської атаки агрофірми в селі Тарасенкове 
Оржицького району Полтавщини. Місцеві жителі там 
одразу викликали поліцію, яка з їхньою допомогою 
оперативно затримала більше 40 найманців. 
Що дозволило міністру МВС А. Авакову гучно 
заявити – «з рейдерами буде лише так, обличчям                                     
у підлогу». На Дніпропетровщині, незважаючи на цю 
заяву, рейдери діяли так само зухвало. Можливо, 
сподіваються на інше ставлення до себе?

дів схиляють саме до такої дум-
ки. Де рішучі зміни, про які ще з 
часів Революції Гідності криком 
кричить українське суспільство? 
А з 17 жовтня вимоги про них 
щодня лунають на Майдані під 
Верховною Радою. 

«Поведінка загарбни-
ків обурює»

Нива Трудова чекає коли-
шнього спокою на своїх вули-
цях, в офісах і на фермах. Ось 
що про рейдерське захоплення 
«Фермеру Придніпров’я» роз-
повів начальник служби без-
пеки ТОВ «Рантьє» Владислав 
Настенко:

- Двадцять першого листо-
пада о дев’ятій вечора до сви-
новідгодівельного комплексу 
товариства, де утримується 
біля шістдесяти тисяч свиней, 
прибули кілька озброєних бо-
йовиків у камуфляжній формі. 
Вимагають пропустити їх на 
територію. Перекриваю авто-
мобілем дорогу, повідомляю 
про напад і разом з колегами 
утримуємо їх. Погрожують фі-
зичною розправою, та ми стої-
мо на місці. Ігор Таран, началь-
ник служби охорони Вадима 
Нестеренка, показує документи, 
мовляв, тепер власник інший, 
знімайте охорону! Після майже 
годинного протистояння вже 
близько ста чоловік стягують 
наше авто на узбіччя і заходять 
на комплекс, захоплюють і пле-
мінний репродуктор. Згодом 
прибула апостолівська поліція, 
яка діяла дуже професійно. 
Слідчий Юлія Хондожко вночі 
швидко розбирається з надани-
ми паперами про «власність» і 
чітко заявляє, що відбувається 
рейдерське захоплення, за яке 
всі причетні відповідатимуть за 
українським законодавством! 
До ранку територія комплексу 
була вільна від нападників, але з 
села вони всі не пішли. 

Сьогодні їх немає ні в нашо-
му офісі, ні в «Добробуті», та 
з десяток «тітушок» стоять на 
дорозі біля свинокомплексу. Є 
випадки пошкодження гуми 
автотранспорту тощо. Вранці 

24-го листопада водій шкільно-
го автобуса, що віз дітей з сіл до 
Нивотрудівської школи, ледь 
оминув пастку – підготовлений 
«їжак». Оце так діють «гуманні» 
народні депутати! Наші автомо-
білі повз «тітушок» проводимо, 
щоб чого не трапилося. Іноді, 
дивлячись на них, жаль бере - це 
молоді спортсмени приблиз-
но двадцятирічного з чимось 
віку, дубіють на холоді та вітрі 
цілі дні, мов собаки. Варять собі 
щось в казані гаряче. Вже озива-
лися до апостолівського військо-
вого комісара – а чи не пора їм 
на службу до армії? Люди в селі 
обурені поведінкою нападників 
– приїжджають, випивають, ли-
хословлять, смітять тощо. Через 
це чергують наряди поліції. 

Сергій Касьянов: 
«Рейдерами є 

Нестеренко, Шпенов             
і Вілкул» 

 Двадцять четвертого листо-
пада у Дніпрі в інформаційно-
му агенстві «Міст» голова ради 
директорів «КСЖ Агро» Сергій 
Касьянов провів прес-конферен-
цію. Замовниками нападу на 
підприємство він назвав відомих 
на Дніпропетровщині народних 
депутатів:

- Напередодні спроби захо-
плення я зустрівся з Вадимом 
Нестеренком, який повідомив, 
що є судові рішення, на підставі 
яких вони будуть захоплювати 
наше підприємство. Я закликав 
усі спірні питання вирішувати 
за столом переговорів. Та незаба-
ром дізнався, що в Ниві Трудовій 
вже стоять біля двадцяти авто-
мобілів і мікроавтобусів з людь-
ми в камуфляжній формі. При-
водом для атаки став мій підро-
блений підпис під фальшивим 
дорученням. Будучи впродовж 
тижня незаконно призначе-
ним директором ТОВ «Рантьє», 
представник Нестеренка Оксана 
Лобко сфабрикувала передачу 
в заставу всього поголів’я. Цей 
фіктивний договір рейдери і ви-
користали як підставу для захо-
плення. 

На переконання Касьянова, 
за діями рейдерів стоїть трійця 
колишніх регіоналів, народних 
депутатів Дніпропетровщини 
– Вадим Нестеренко, Дмитро 
Шпенов та Олександр Вілкул. 
Вони ніяк не позбудуться спад-
щини часів Януковича і про-
довжують практику «віджиму» 
всього, що потрапляє їм на очі. 
А ще Касьянов зробив наголос 
на міжнародному резонансі рей-
дерства у Ниві Трудовій:

- «КСЖ Агро» інвестувала в 
тваринницький комплекс біль-
ше тридцяти мільйонів доларів, 
у т. ч. кошти інвесторів з Німеч-
чини та Польщі, перед якими 
компанія виконує усі обов’язки. 
За ідеєю Вілкул, Нестеренко та 
Шпенов мали б сприяти покра-
щенню бізнес-клімату в Україні. 
Та замість цього вони руйнують 

економіку держави, її податко-
ву базу і підприємства, де ма-
ють роботу сотні українців. Хіба 
можуть вважатися народними 
депутати, які нищать україн-
ський народ? Спроба силового 
захоплення сталася одразу піс-
ля проведення в Дніпрі Інвести-
ційного форуму, в якому брали 
участь представники Кабінету 
Міністрів. Що це, коли не явна 
диверсія? Не здивуюся, якщо її 
ініціатори будуть позбавлені де-
путатських мандатів. За фактом 
шахрайства розпочате кримі-
нальне провадження. Перекона-
ний, що рейдерам-регіоналам 
цього разу не вдасться підім’яти 
судову і правоохоронну систему 
під себе. 

Сподіваємося на це і ми. До 

речі, публічних спростувань від 
згаданих народних слуг не чут-
но. Дещо дивною є участь у цій 
кримінальній змові колишньо-
го голови Дніпропетровської 
ОДА Олександра Вілкула. Його 
Касьянов вважає «ворогом № 1 
України», ці дії приховуються від 
людей. Саме в Дніпрі 26 листо-
пада 2013 року, за кілька днів до 
знаного усьому світові показового 
злочинного побиття студентів у 
Києві, були вперше побиті кілька 
десятків мітингувальників. Олек-
сандр Вілкул був тоді в уряді Ми-
коли Азарова віце-прем’єром, 
та навряд чи таке несподіване рі-
шення дніпропетровська міліція 
виконала без принуки криворізь-
кого шефа. Варто згадати і цьо-
горічне святкування 9-го травня в 
Дніпрі, де поліція разом з «тітуш-
ками» невідь-чому накинулася 
на сьогоднішніх героїв України, 
які в окопах захищають нас від 
російсько-донбаських фашистів. 
О. Вілкул знову виходить сухим 
із води за організоване побої-
ще. Тож влаштувати кілька днів 
рейдерського терору для майже 
земляків у Ниві Трудовій, про 
що заявив Сергій Касьянов, йому 
морально, мабуть, було не важко. 
Дехто ж досі сподівається на до-
брі закони від таких людей… 

Земля і майно 
Ниви Трудової 

«пішли по руках»
Неподалік села в 70 – 80-х 

роках минулого століття на 170 
гектарах збудовані унікальні для 
України потужні об’єкти: сви-
нокомплекс на 108 тисяч голів, 
12-тисячний племінний репро-
дуктор, ферми для ВРХ на 12 
тисяч голів та комбікормовий 
завод. Все сполучалося з Апо-
столовим залізницею завдовжки 
10 км, нею щомісяця перевози-
лися сотні тонн зерна для ком-
плексу, з нього ж везли м’ясо-мо-
лочну продукцію для потреб 
сусіднього Криворіжжя та краю. 
А в другій половині 90-х об’єкти 
радгоспу-комбінату імені 60-річ-
чя Радянської України передали 
державному металургійному 
підприємству «Криворіжсталь» 
буцімто для «збереження і по-
дальшого розвитку». Насправді 
так працівників радгоспу поз-
бавляли права на паювання зе-
мель і майна, що сталося в інших 
радгоспах пізніше. 

Невдовзі металурги при-
ватизували свій гігант, а до 
організації роботи сільського 
побратима руки в них так і не 
дійшли. «Міттал Стіл Кривий 
Ріг» 2006-го повернув тварин-
ницький комплекс селянам че-
рез Мінпромполітики. Воно пе-
редало його держпідприємству 
«Кривбасшахтозакриття». І у ве-
ресні 2006-го майно нивотрудів-
ського АПК за борги заарешту-
вала криворізька податкова, зго-

дом його продали спочатку ТОВ 
«Апостоловагромаш-Плюс», а 
за три дні –  ТОВ «Рантьє». За 
тодішньою інформацією ЗМІ, 
обидві угоди укладені з суттєви-
ми порушеннями українського 
законодавства, тож є юридично 
нікчемними і не можуть бути 
підставою для переходу права 
власності. Тим не менше діють 
вони дотепер.

До придбання гігантсько-
го тваринницького комплексу 
Сергій Касьянов зробив успішну 
кар’єру підприємця. Розпочав її 
з торгівлі іноземними миючими 
засобами, потім організував ви-
робництво прального порошку 
«Гала». З ним на початку ну-
льових років він зайняв третину 
українського ринку, і в 2004-му 

продав «Галу» американцям. А 
на початку 2005-го навіть кілька 
тижнів пробув на посаді голови 
Дніпропетровської ОДА. Що-
правда, протести місцевої патрі-
отичної спільноти проти його 
призначення на високу посаду 
виявилися тоді значними, і Ві-
ктор Ющенко звільнив його. 

Організоване Касьяновим 
агропідприємство «КСЖ Агро» 
діє за кількома напрямками 
– рослинництво, насінництво, 
тваринництво, садівництво, пе-
реробка тощо. Та його розши-
рення не завжди відбувалося 
безхмарно. У ЗМІ була інфор-
мація про поглинання «КСЖ 
Агро» підприємства канадсько-
го бізнесмена Рональда Майкла 
Дерриксона «Унірем Агро» в 
2011-му. А справжній скандал 
вибухнув 2014-го, коли сталося 
рейдерське захоплення агрофір-
ми «Чумаки». Пізніше Касьянов 
вийшов з рейдерської схеми, 
продавши корпоративні пра-
ва ТОВ СХП «Чумаки». Тож чи 
випадково його шляхи перетну-
лися в Ниві Трудовій з іншими 
збирачами земель?

Втім, найбільш постражда-
лими в описаному захопленні є, 
безперечно, жителі Ниви Трудо-
вої з прилеглими селами. Бо їхні 
працівники і пенсіонери, які де-
сятки років віддали рідному рад-
госпу-комбінату, переживають 
рейдерство принаймні втретє. 
Вперше, коли іменем держави 
майно велетенського комплексу 
безпідставно віддали «Криво-
ріжсталі». Вдруге, як не дали роз-
паювати орні землі. Останнього 
разу це сталося 2011-го - тодіш-
ній голова Апостолівської РДА 
Леонід Чорнило віддав в оренду 
на 49 років ТОВ «Добробут», під-
розділу «КСЖ Агро», більше 4-х 
тисяч га нивотрудівської ріллі 
та півтисячі гектарів пасовищ. 
Втретє від потужної рейдерської 
атаки селяни постраждали щой-
но. Чим закінчиться ця надзви-
чайна подія? Чи будуть притяг-
нені до відповідальності одіозні 
народні слуги?

За оприлюдненими цими 
днями тому фахівцями Світово-
го економічного форуму дани-
ми, Україна ввійшла до списку 
країн з найбільш високим рів-
нем організованої злочинності. 
І займає непочесне 113-те місце 
у переліку зі 137 країн. На дум-
ку генерала міліції у відставці 
Григорія Омельченка, щойно 
висловленою в ефірі телеканалу 
«112», перемогти організовану 
злочинність в Україні можна за 
3 – 4 місяці. Для цього потрібна 
лише політична воля керівни-
цтва держави. Вочевидь, коли 
вона буде, тоді рейдерські захо-
плення, як у Ниві Трудовій, ста-
нуть історією.

Остап ВЕРНИГОРА. 
 Фото автора.    

Спецпризначенці в Ниві 
Трудовій біля захоплених 

офісів.
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 У 2017 році постійна комісія з питань підприємництва, переробної 
промисловості, торговельного та побутового обслуговування 

Дніпропетровської обласної ради розпочала підготовку соціальних 
бізнес-планів з різних напрямків діяльності. 

 «Розповсюдження бізнес-планів буде виконуватися шляхом їх розміщення у ділових 
виданнях. У такий спосіб ми прагнемо надати кожному, хто бажає розпочати власну справу, 
дієвий інструмент для започаткування бізнесу. Ми переконані, що запропоновані бізнес-
рішення допоможуть примножити кількість нових підприємств та створити нові робочі 
місця», - зазначив голова постійної комісії з питань підприємництва Олександр Галаган. 
Заступник голови Дніпропетровської обласної ради Мгер Куюмчян переконаний, що за 
темпами розвитку малого і середнього бізнесу ми повинні наздогнати Польщу, 
адже саме цей бізнес повинен стати фундаментом економічного благополуччя 
регіону. 
«Для того, щоб малий і середній бізнес, який є бюджетоутворюючим сегментом,  
процвітав, йому треба всіляко допомагати. Для цього необхідно об’єднувати 
зусилля максимальної кількості сторін: обласної влади, банківських структур,
 торгово-промислової палати. Ми допоможемо бізнесу стати успішним 
і конкурентоспроможним на європейських ринках. Розвиваючи
 підприємництво, ми створюємо робочі місця та збільшуємо надходження 
до місцевих бюджетів», - пояснив Мгер Куюмчян. 
Саме тому з метою популяризації ведення підприємницької діяльності та надання 
консультаційних послуг представникам малого та середнього бізнесу 
при Дніпропетровській облраді було створено КП «Центр підтримки малого 
та середнього бізнесу». За роз’ясненнями з бізнес-планів та інших питаннь звертайтеся                             
за адресою:  м. Дніпро, пр. О. Поля, 2, кімн.443 або за телефоном (056) 742-81-04.  

ОБЕРИ СВІЙ БІЗНЕС-ПЛАН
ТА СТВОРИ ВЛАСНУ СПРАВУ

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ
У цьому бізнес-плані розглянуто створення бізнесу щодо надання 

послуг у галузі  агротуризму. На базі власного будинку площею 100 кв. 
м. і території заміської ділянки площею 2000 кв. м. буде організована 
агросадиба з гостьовим будинком, рекреаційною зоною і міні-фермою. 
Власник надаватиме послуги з проведення кінних і пішохідних прогу-
лянок, з катання на велосипедах, риболовлі і т.д. Цільовою аудиторією 
проекту стануть жителі великих міст України - сім’ї з дітьми віком до 
15 років, пари віком до 30 років, що подорожують, молодь і компанії. 
Ціновий сегмент проекту - середній. 

До переваг проекту можна віднести: мінімальний рівень первинних 
вкладень, оскільки бізнес організовується на базі ділянки у власності; 
відсутність конкуренції; ніша не зайнята, а цей вид туризму в Україні 
слабо розвинений; не потрібне ліцензування, відсутня необхідність реє-
струвати юридичну особу; зростаючий попит на відпочинок в сільській  
місцевості, ріст внутрішнього туризму в Україні; відсутність  вимог до 
рівня освіти для підприємця; низький рівень втрат за відсутністю витрат 
за оренду. 

Об’єм первинних вкладень в проект складає 587 170 грн.  Інвестицій-
ні витрати спрямовані на ремонт приміщення і облаштування ділянки 
(створення лазні, басейну, навісів і так далі), придбанні устаткування і 
формування фонду обігових коштів, за рахунок яких покриватимуться 
збитки початкових періодів. Для реалізації проекту будуть використані 
власні засоби. 

Фінансові розрахунки охоплюють п’ятирічний період роботи про-
екту. Згідно із зробленими розрахунками стартові вкладення окуплять-
ся через 30 місяців роботи.

Таблиця 1. Основні показники проекту 

відпочинку в сільській місцевості, коли туризм «популярних напрям-
ків» стає явищем менш привабливим.  За експертними оцінками, 
рентабельність сільського туризму в Україні може становити 15-30%.  
Найбільше сільський туризм розвинений у Царичанському, Петри-
ківському та Синельниківському районах. 

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що 
даний момент є сприятливим для розвитку сільського туризму і від-
криття бізнесу в цій сфері.  Позитивні приклади агротуристичного 
бізнесу в Україні існують.  Багато в чому їх успіх пов’язаний з гра-
мотним і продуманим маркетинговим просуванням, який дозволив 
включити їх в пропозиції туристичних компаній і навіть провідних 
туроператорів.  Про цей напрямок мало відомо широким верствам 
населення, тому активне донесення інформації хоча б про існування 
подібних послуг може сприяти притоку клієнтів. 

Цим проектом передбачається надання послуг в галузі агроту-
ризму на базі власного сільського будинку площею 150 кв. метрів та 
земельної ділянки площею 2000 кв.  метрів.  Власність знаходиться на 
відстані від великих міст, в сільській місцевості, не межує з брудними 
виробництвами.  Бізнес буде зареєстрований за спрощеною системою 
оподаткування.  Незважаючи на те, що проект буде повністю реалізо-
ваний силами ініціатора в особі власника і майже не потребує найму 
допоміжного персоналу, його формат - це агросадиба з обладнаним 
комплексом додаткових розваг, включаючи лазню, басейн, підсобне 
господарство з тваринами на зразок міні-ферми, а також облаштуван-
ня території (створення привабливого ландшафтного дизайну).  Ці ро-
боти потребуватимуть серйозного підготовчого етапу, проте результат 
буде сприяти залученню міських туристів, охочих відпочити від суєти, 
але  також, що звикли до благ цивілізації та розваг. 

 
3. ОПИС ПОСЛУГ

Послуги будуть ділитися на кілька основних видів: послуги з роз-
міщення, організація харчування, оренда туристичного та спортивно-
го спорядження, організація екскурсій і надання додаткових послуг 
(див. повний перелік в табл. 2). Власник проекту матиме додаткову 
виручку, а клієнт не буде  зобов’язаним переплачувати в ціні як при 
покупці так званих пакетних турів, так і зможе самостійно вибирати 
способи проведення дозвілля. 

У число додаткових послуг увійдуть розваги, що надаються як 
самим власником, так і іншими особами за договірну плату і винаго-
роду власнику в договірних відсотках від суми.  У число останніх, зо-
крема, входить організація кінних прогулянок, відвідування виступу 
місцевого фольклорного ансамблю і т.д. 

На початковому етапі для гостей буде створено 6 номерів на 16 
спальних місць.  Термін перебування гостей на території садиби в се-
редньому може варіюватися від 2 до 5 днів. 

Таблиця 2. Опис товарів і послуг 
 

на природі, де можна було б недорого розміститися з дітьми.  По-друге, 
це ще дві підростаючі категорії мандрівників, такі як «молодь і ком-
панії», а також пари без дітей віком до 30 років.  Частка цих категорій 
з  2008 по 2017 рр.  зросла з 14 до 29% і з 12 до 28% відповідно, що змушує 
звернути на них більш пильну увагу. 

 Основні категорії туристів в Україні: трансформація ринку

ганізувати гру на гітарі, танці під народні пісні, розповіді біля багаття 
про історію цих місць.  Також може бути встановлена домовленість з 
сільським фольклорним ансамблем про надання платних костюмова-
них концертів для гостей агросадиби.  Зміст програм буде варіюватися 
залежно від кількох факторів: бажання гостей, кількості постояльців, 
погодних умов, сезону.  Мета всіх програм - формування бази постійних 
клієнтів, які б поверталися гостювати в агросадиби в різні пори року 
заради теплої домашньої атмосфери і відновлення сил. 

Співробітники.  Одна з переваг проекту - у відсутності витрат на 
персонал.  Керівником проекту виступить його ініціатор - господар 
агрооселі, а його помічниками стануть члени сім’ї. Для початкового 
періоду діяльності потрібно найняти сторожа-різноробочого для охо-
рони садиби в нічний час і підсобних робіт (заготівля дров, прибиран-
ня території, стрижка газонів і т.д.). Також за договірну плату будуть 
залучатися представники фольклорного ансамблю та місцевої тварин-
ницької ферми. Таким чином, навіть незважаючи на невеликі масшта-
би бізнесу, сама його наявність стане додатковим джерелом доходу і 
поліпшить матеріальний стан жителів села. 

Підготовка території та садиби. Створення агросадиби включає 
проведення підготовчих робіт з облаштування території та ремонту 
будівлі. На початковому етапі гостьові кімнати будуть створені в наяв-
ному приміщенні площею 100 кв. метрів. Надалі на території ділянки 
будуть зведені додаткові будиночки відпочинку. Ремонт будівлі вклю-
чить часткове перепланування і капремонт внутрішніх приміщень, 
шпаклівку, фарбування покриттів (стіни, підлога) , ремонт загальної 
їдальні під дерево, будівлі додаткових санвузлів . Разом вкладення в ре-
монт будівлі складуть 100 кв.м * 100 дол. = 10 000 долларів, або 265 000 
грн. На земельній ділянці може бути зведено зруб лазні 4х6 м.(50 тис. 
грн. ), басейн площею 12 кв. м.(100 тис. грн.), здійснене облаштування 
підсобного господарства з тваринами, створений дизайн території. Ро-
боти будуть виконані із залученням спеціалізованих компаній (напри-
клад, будівництво лазні, басейну), а також власними силами (облашту-
вання міні-ферми, створення нового дизайну території). 

Устаткування. На закупівлю необхідного обладнання буде потріб-
но   167 170 грн . Приблизний перелік необхідного наведено в табл.  3. 

Таблиця 3. Перелік обладнання 

1  ВИРУЧКА від розміщення гостей за 1-ий рік розрахована наступ-
ним чином: 
1) у період грудень-січень (2 місяці) планується розмістити на 2 доби:

 по 4 чоловіка в місяць при песимістичному прогнозі,
 по 8 чоловік за місяць при оптимістичному прогнозі,
 по 6 чоловік за місяць при усередненому прогнозі,

Ціна за розміщення 1 людини у даних розрахунках дорівнює 200 гри-
вень з 1 людини за добу при песимістичному та середньому розкладах. 
А при оптимальному – 250 гривень з 1 людини за добу. Таким чином, 
маємо значення колонки 1 для розміщення гостей.
Отже, 

 2 місяці * 4 людини/міс. * 2 дні * 200 грн./доба = 3200 грн.
 2 місяці * 8 людини/міс. * 2 дні * 250 грн./доба = 8000 грн.
 2 місяці * 6 людини/міс. * 2 дні * 200 грн./доба = 4800 грн.

2) У період з лютого по квітень (3 місяці) планується розмістити              
на 2 доби:

 по 8 чоловік у місяць при песимістичному прогнозі,
 по 12 чоловік за місяць при оптимістичному прогнозі,
по 10 чоловік за місяць при усередненому прогнозі.

Ціна за розміщення 1 людини у даних розрахунках дорівнює 200 гри-
вень з 1 людини за добу при песимістичному та середньому розкладах. 
А при оптимальному – 250 гривень з 1 людини за добу. Таким чином, 
маємо значення колонки 2 для розміщення гостей.
Отже, 

 3 місяці * 8 людини/міс. * 2 дні * 200 грн./доба = 9600 грн.
 3 місяці * 12 людини/міс. * 2 дні * 250 грн./доба = 18 000 грн.
 3 місяці * 10 людини/міс. * 2 дні * 200 грн./доба = 12 000 грн.                

3) У період з травня по серпень (4 місяці) планується розмістити              
на 3-4 доби:

 по 10 чоловік у місяць при песимістичному прогнозі,
 по 18 чоловік за місяць при оптимістичному прогнозі,
 по 14 чоловік за місяць при усередненому прогнозі.

Ціна за розміщення 1 людини у даних розрахунках дорівнює 200 гри-
вень з 1 людини за добу при песимістичному та середньому розкладах. 
А при оптимальному – 250 гривень з 1 людини за добу. Таким чином, 
маємо значення колонки 3 для розміщення гостей.
Отже, 

 4 місяці * 10 людини/міс. * 3 дні * 200 грн./доба = 24 000 грн.
 4 місяці * 18 людини/міс. * 4 дні * 250 грн./доба = 72 000 грн.
 4 місяці * 14 людини/міс. * 3 дні * 200 грн./доба = 33 600 грн.

4) У період з вересня по листопад (3 місяці) планується розмістити 
на 3 доби:

 по 8 людини в місяць при песимістичному прогнозі,
 по 12 чоловік за місяць при оптимістичному прогнозі,
 по 10 чоловік за місяць при усередненому прогнозі.

Ціна за розміщення 1 людини у даних розрахунках дорівнює 200 гри-
вень з 1 людини за добу при песимістичному та середньому розкладах. 
А при оптимальному – 250 гривень з 1 людини за добу. Таким чином, 
маємо значення колонки 3 для розміщення гостей.
Отже, 

 3 місяці * 8 людини/міс. * 3 дні * 200 грн./доба = 14 400 грн.
 3 місяці * 12 людини/міс. * 3дні * 250 грн./доба = 27 000 грн.
 3 місяці * 10 людини/міс. * 3 дні * 200 грн./доба = 18 600 грн.

5) Всього за 1-ий рік планується отримати виручки від розміщення 
гостей(колонка 9):

 51 200 грн. при песимістичному прогнозі,
 125 000 грн. при оптимістичному прогнозі,
 68 400 грн. усередненому прогнозі.

 3 місяці * 8 людини/міс. * 2 дні * 150 грн./доба = 7200 грн. при 
песимістичному прогнозі,

 3 місяці * 12 людини/міс. * 2 дні * 150 грн./доба = 10800 грн. при 
песимістичному прогнозі,

 3 місяці * 10 людини/міс. * 2 дні * 150 грн./доба = 9000 грн. при 
усередненому прогнозі.

3) У період з травня по серпень (4 місяці) планується отримати 
виручки від харчування гостей(колонка 3):

 4 місяці * 10 людини/міс. * 3 дні * 150 грн./доба = 18 000 грн. при 
песимістичному прогнозі

 4 місяці * 18 людини/міс. * 4 дні * 150 грн./доба = 43 200 грн. при 
песимістичному прогнозі

 4 місяці * 14 людини/міс. * 3 дні * 150 грн./доба = 25 200 грн. при 
усередненому прогнозі

4) У період з вересня по листопад (3 місяці) планується отримати 
виручки від харчування гостей (колонка 4).

 3 місяці * 8 людини/міс. * 3 дні * 150 грн./доба =   10 880 грн. при 
песимістичному прогнозі

 3 місяці * 12 людини/міс. * 3дні * 150 грн./доба =  16 200 грн. при 
песимістичному прогнозі

 3 місяці * 10 людини/міс. * 3 дні * 150 грн./доба = 13 500 грн. при 
усередненому прогнозі

5) Всього за 1 рік планується отримати виручки від харчування гос-
тей(колонка 9):

 38 400 грн. при песимістичному прогнозі
 75 000 грн. при оптимістичному прогнозі
 51 300 грн. усередненому прогнозі

6) Виручка від харчування гостей за 2-ий рік(колонки 5,6,7,8,10) 
розрахована як значення попереднього року, збільшені на 20% за раху-
нок збільшення попиту. 
За 2-ий рік планується отримати виручки від харчування гостей:

 46 080 грн. при песимістичному прогнозі
 90 000 грн. при оптимістичному прогнозі
 61 560 грн. усередненому прогнозі3    ВИРУЧКА від оренди туристичного обладнання розрахована відпо-

відно сезонного попиту. Так, в зимній сезон гості орендують лижі(400 
грн/доба), в літній та весінньо-осінній сезон  - велосипеди(300 грн/доба) 
та човен(400 грн/доба). Показники розрахунків за 2-ий рік вищі на 20% 
порівняно з 1-им роком.

4    ВИРУЧКА від проведення екскурсій розрахована відповідно сезон-
ного попиту та на основі ціни екскурсії – 100 грн.
Отже, показники виручки (табл. 5):

6. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ 
ПЛАН
Справжній бізнес відкрива-
ється з нуля, реєструється 
ІП, створюється розрахунко-
вий рахунок. Ліцензування 
послуг не потрібне, необ-
хідно отримати дозволи від 

пожежної служби. Планування і контроль ведення діяльності здійснює 
власник. Він же займається пошуком клієнтів, рекламою, забезпечує за-
їзд гостей та їх обслуговування під час перебування. Деякі допоміжні по-
слуги здійснюють члени сім’ї власника. Для забезпечення безпеки гос-
тей і роботи, що вимагає фізичної допомоги буде найнятий сторож-різ-
норабочий з плаваючим графіком праці. Зразкові витрати на послуги 
найманого працівника - 5 тис. грн. Реалізація проекту передбачає два 
періоди: підготовчий і основний. Протягом підготовчого періоду трива-
лістю 7 місяців (квітень-жовтень) здійснюються такі види робіт: 

 ремонт будинку, облаштування гостьових кімнат; меблювання, 
закупівля меблів для дому; установка додаткових санвузлів; 
створення альтанок; будівництво лазні; створення басейну; 
створення «міні-ферми» з підсобних приміщень для утримання 
домашньої худоби; ландшафтний дизайн території (оформлення 
доріжок, палісадників, гірок); покупка спортивного інвентарю та 
туристичного обладнання. 
В основний період ведеться діяльність з прийому, розміщення та 

обслуговування гостей, ведеться пошук нових клієнтів і проводяться ро-
боти з поліпшення і розширення послуг, що надаються. У міру розвит-
ку проекту передбачається створення нових видів розваг для туристів, 
відкриття літнього будиночка, підбір додаткового персоналу. 

7. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Фінансовий план враховує всі доходи і витрати та розрахований на 

трирічний період існування проекту, в подальшому планується розши-
рення бізнесу і створення нових готельних місць. Інвестиції на запуск 
складуть 587 170 грн. Основна частина інвестицій припаде на ремонт бу-
дівлі і гостьових кімнат (45%), закупівлю обладнання та інвентарю (28%), 
облаштування території (26%).

Таблиця 6. Інвестиційні витрати проекту 

ПРОЕКТ «АГРОСАДИБА»

2. ОПИС ГАЛУЗІ І КОМПАНІЇ
Останніми роками в Україні став розвиватися такий вид туризму, 

як агротуризм. Його сенс полягає в зануренні міських жителів в сільське 
середовище з метою використання природних, культурно-історичних і 
інших ресурсів місцевості. Простіше кажучи, для туристів організову-
ються походи в ліс за грибами і ягодами, заняття сільським побутом, 
харчування екологічно чистими продуктами. Вони розтоплюють піч, 
катаються на конях, відвідують ферми і годують худобу, ходять на ри-
боловлю, знайомляться з культурою і побутом місцевих жителів. Цей 
вид туризму найбільш розвинений за кордоном, наприклад, в Іспанії, 
Італії, Франції, Греції та інших країнах Європи. Там сільський туризм є 
потужною галуззю і окремим сектором, що приносить від 15 до 30% до-
ходу туристичної галузі. Відпочивальники приносять 40% доходів ферм. 
Багато країн мають розвинені мережі приватних сільських готелів і сот-
ні туристичних програм і маршрутів. 

В Україні доля сільського туризму не перевищує 1% ринку. При 
цьому його цільовою аудиторією є прошарок жителів великих міст з 
вищою освітою і рівнем доходів середнім і вищим. Основним мотивом 
для відвідування сільської місцевості є бажання пізнати «справжнє» 
життя в усіх його проявах, включаючи природу, натуральну їжу, тишу, 
як спосіб віддалитися від міської метушні, поспілкуватися з близькими 
людьми, відновити сили. Попит на такі послуги зростає в літній період, 
а також у період свят, особливо новорічних. Найбільш затребуваний у 
населення термін перебування - це уікенд або тур на 3-5 днів.

Відкриття бізнесу на наданні агротуристичних послуг багато в чому 
є процесом творчим, вимагає імпровізації підприємця. Річ у тому, 
що в Україні відсутнє чітке законодавство, яке контролює діяльність 
об’єктів господарювання. У законі «Про туризм» немає навіть поняття 
«агротуризм», «сільський житель», не кажучи вже про рамки ведення 
бізнесу. Крім того, немає державних програм підтримки цього бізнесу 
і надання податкових пільг, хоча на регіональному рівні вони періодич-
но з’являються. У зв’язку з цим до агротуристичної галузі в нашій кра-
їні можуть зарахувати себе практично будь-які об’єкти, розташовані в 
сільській місцевості, а також усі, хто надає послуги для туристів в цій 
місцевості. 

У більшості випадків об’єктами сільського туризму є гостьові бу-
динки та бази відпочинку, розташовані в екологічно чистих районах.  
Спектр їх послуг не широкий і може обмежуватися лише розміщен-
ням, нехитрими безкоштовними розвагами або наданням майданчика 
для них.  Другий тип - це створені за зразком західних ферм агросадиби, 
які мають більш розвинену інфраструктуру, більш широкий спектр по-
слуг та всю необхідну атрибутику.  Тут, крім господаря і сторожа, може 
бути задіяний  інший персонал, який надає послуги з розміщення та до-
даткового обслуговування.  Також в нашій країні не представлений вид 
трудового агротуризму, коли господар садиби організовує безкоштовне 
розміщення і харчування туриста в обмін на допомогу по господарству. 

Незважаючи на законодавчу неврегульованість цієї сфери, вона 
має великі перспективи.  Основна причина - зростання внутрішньо-
го туризму в Україні, який спостерігається в останні роки в зв’язку з 
падінням платоспроможності населення, зростанням курсу долара та 
євро і пошуком альтернативи зарубіжним напрямкам, нестабільною 
міжнародною ситуацією.  Не можна не брати до уваги і загально-
світову тенденцію - поступове зростання інтересу до агротуризму та 

4. ПРОДАЖІ І МАРКЕТИНГ
 Цільова аудиторія проекту - жителі Дніпропетровської  області.  

По-перше, це сімейні туристи з рівнем достатку «середній» і вище, які 
мають дітей віком до 15 років.  Як правило, ця категорія населення про-
живає в багатоквартирних будинках і зазвичай не має власного замісь-
кого будинку або дачі.  Така аудиторія шукає тихі місця для відпочинку 

Фахівці туристичної галузі відзначають, що вийшли в лідери катего-
рії туристів з причини наявності трьох основних трендів.  Це зниження 
вартості поїздки, самостійне планування подорожі і онлайн-сервіс.  Під 
останнім мається на увазі можливість спланувати подорож, заброню-
вати готель за допомогою Інтернету. У сучасних умовах 70% туристів 
вибирають і оплачують свої подорожі через Інтернет.  Таким чином, 
ключовими факторами для цільової аудиторії є доступна ціна, наяв-
ність місць для проведення дозвілля на природі, можливість бронюван-
ня послуг через Інтернет. 

Конкуренція для даного бізнесу мінімальна. Основними конкурен-
тами можна вважати бази відпочинку, розташовані, як правило, по 
берегах річок і озер.  Переваги садиби перед базами відпочинку: різно-
манітність комплексу пропонованих послуг, доступна ціна при високій 
якості послуг, а не навпаки, занурення в сільське життя, більш спокійна, 
затишна і домашня атмосфера - на садибі можуть перебувати одночас-
но не більше шести сімей.

Незважаючи на те, що конкуренції на ринку практично немає, по-
трібно приділити значну увагу рекламі.  Основним каналом стане Інтер-
нет.  Інформація про послуги буде розміщена на безкоштовних інтер-
нет-порталах, на інтернет-сайтах.  Також планується створення сторінок 
в соціальних мережах і власного сайту з інформацією про номерний 
фонд і послуги агросадиб.  Оскільки цільова аудиторія все більше змі-
щується в молодіжний сегмент, планується розміщення платних постів 
в популярних паблік і спільнотах великих міст, розташованих в макси-
мальній близькості від садиби.  Іншим каналом продажів стане співп-
раця з туристичними агентствами, винагорода яких становить 10% від 
вартості послуг.  Співпрацю з агентствами і з посередниками проводить 
власник проекту без залучення додаткових фахівців. 

 5. ПЛАН ВИРОБНИЦТВА
 Підбір місця.  Ключовий фактор в плануванні даного бізнесу - пра-

вильний вибір місця.  Це повинно бути місце, що знаходиться на відста-
ні від великих міст, джерел забруднення та дорожнього шуму.  Обов’яз-
ковою умовою є наявність водойми (бажано підходящої для купання), 
а також великої кількості місць для піших і велопрогулянок (ліси, па-
горби, балки, гори, струмки і т.д.).  При цьому місце повинно бути від-
носно безпечним для туристів, не загрожувати їх життю та здоров’ю.  
Також приїжджі не повинні стати об’єктом негативного ставлення до 
них з боку місцевих жителів.  Місце мусить мати хорошу транспортну 
доступність (асфальтова дорога, залізниця), мати комунікації (хоча б 
електрику), мобільний зв’язок.  

Розміщення.  Незважаючи на життя в селі, багато гостей не мо-
жуть відмовитися від благ цивілізації, тому бажана наявність в номе-
рах санвузлів, спліт-систем, бездротового доступу в Інтернет і т.д.  Крім 
того, для гостей буде створений басейн, зелені майданчики для ігор на 
повітрі, альтанки, мангали та інше.  Номери будуть ділитися за двома 
категоріями: кількістю спальних місць (двомісні, чотиримісні) і рівнем 
комфортності (стандарт і підвищеної комфортності).   

Харчування.  Для бажаючих буде організовано одноразове або 
дворазове харчування.  Для приготування їжі будуть використовува-
тися екологічно чисті продукти (молоко, кисле молоко, сало, м’ясо), 
вирощені безпосередньо власником (овочі, фрукти, ягоди, гриби), а 
також виловлена в навколишніх водоймах риба.  Відсутні інгредієнти 
будуть закуповуватися в сільському магазині або на ринку в район-
ному центрі. 

Програма.  Крім місця, слід подбати про насичену програму для 
гостей.  На агросадибі буде пропагуватися активний і здоровий відпо-
чинок: з колективними спортивними іграми між гостями, організа-
цією походів по околицях з метою збору грибів, ягід або відвідування 
природних місць, культурно-історичних пам’яток.  Програма повинна 
включати себе розваги на будь-який смак, тому власником проекту буде 
встановлена домовленість з одним з місцевих фермерів   з організації 
кінних прогулянок.  Сам власник і члени його сім’ї будуть брати участь 
у велопоходах і сплавах, виступаючи в ролі провідників, підтримувати 
хороший настрій гостей.  Наприклад, у вечірній час власник може ор-

Об’єм виробництва. Точно спрогнозувати плановий обсяг за-
вантаження агросадиби в зв’язку з великою кількістю чинників досить 
важко, в зв’язку з чим необхідно розглянути песимістичний і оптимі-
стичний прогноз продажів, а потім виділити усереднені показники. У 
табл. 4 наведені всі три варіанти подій на дворічний термін, врахований 
чинник сезонності попиту (підвищення в травні-серпні і грудні-січні, 
зниження у вересні-листопаді, лютому-квітні). Старт роботи заплано-
вано на листопад з метою прийняти перших гостей на новорічні свята. 

Таблиця 4. Плановий обсяг виробництва, грн.

Український ринок туристичних послуг: основні категорії туристів,%

Динаміка показника вартості від розміщення гостей по сезонах                      
за 2 роки при усередненому прогнозі, грн.

6) Виручка від розміщення гостей за 2-ий рік(колонки 5,6,7,8,10) 
розрахована як значення попереднього року, збільшені на 20% за раху-
нок збільшення попиту.
За 2-ий рік планується отримати виручки від розміщення гостей:

 61 440 грн. при песимістичному прогнозі,
 150 000 грн. при оптимістичному прогнозі,
 82 080 грн. усередненому прогнозі. 2  ВИРУЧКА від харчування гостей за 1-ий рік розрахована відпо-

відно до кількості гостей в розрахунках виручки за розміщення. Ціна 
сніданку та вечері на одну людину дорівнює 150 грн.
Отже, 
1) у період грудень-січень (2 місяці) планується отримати виручки 
від харчування гостей(колонка 1):

 2 місяці * 4 людини/міс. * 2 дні * 150 грн./доба = 2400 грн. при 
песимістичному прогнозі,

 2 місяці * 8 людини/міс. * 2 дні * 150 грн./доба = 4800 грн. при 
песимістичному прогнозі,

 2 місяці * 6 людини/міс. * 2 дні * 150 грн./доба = 3600 грн. при 
усередненому прогнозі.

2) У період з лютого по квітень (3 місяці) планується отримати ви-
ручки від харчування гостей (колонка 2): Видаткова частина проекту включить змінні витрати на комуналь-

ні послуги, електроенергію, закупівлю продуктів харчування, витрати 
на організацію додаткових послуг. Постійні витрати включать оплату 
праці сторожа/різноробочого. Дохідна частина приведена в табл. 4.

8. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ
При стартових вкладеннях в обсязі 587 170 проект окупить себе при-

близно на третій сезон роботи. Виручка в перший рік роботи складе 225 
100 грн . У другий сезон виручка планується на рівні 270 120 грн.

9. РИЗИКИ І ГАРАНТІЇ
Для оцінки ризиків необхідно провести аналіз зовнішніх і внутріш-

ніх факторів. До зовнішніх факторів належать загрози, пов’язані з еко-
номічною ситуацією в країні, до внутрішніх - ефективність управління. 
До зовнішніх ризиків даного виду діяльності можна віднести: 

- падіння платоспроможного попиту. Даний ризик нівелюється 
шляхом зниження вартості на послуги для залучення клієнтів за ра-
хунок фактора низької ціни і без серйозного збитку рентабельності, 
оскільки витрати на ведення діяльності мінімальні. 
- поява конкурентів. Ризик оцінюється як малоймовірний. Для його 
мінімізації робота агросадиби з самого початку націлена на форму-
вання позитивного іміджу, ведеться постійний моніторинг ринку. 
До внутрішніх ризиків належать: 
- зниження репутації серед цільової аудиторії при помилках в управ-
лінні або зниженні якості послуг. Даний ризик нівелюється при по-
стійному контролі якості послуг, отриманні зворотного зв’язку від 
постояльців і проведенні заходів щодо усунення недоліків. 
- поломка прокатного та іншого обладнання. Ризик нейтралізується 
за допомогою своєчасного проведення обслуговування, контролю за 
його станом. 
- нещасний випадок з постояльцем. Ризик мінімізується за рахунок 
дотримання норм безпеки (наявність вогнегасників, протипожежних 
щитів), здійснення інструктажів перед проведенням піших, кінних і 
велопрогулянок, забезпечення охорони території. Р*Таблиця відображає доходи від садиби з різних чинників.
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ЧИ помітив ти, шановний 
читачу, що останнім часом 
дещо стихла напруга у по-

леміці з приводу «долі» молока 
з особистих господарств селян, 
над якою дамокловим мечем по-
висла загроза заборони законної 
реалізації. Чому – неважко здо-
гадатися, ще раз переглянувши 
статистику, наведену вище. Це 
ж таки утопія, вірніше, бажання 
владних мужів, що поганенько 
кермують у міністерських кабі-
нетах столиці, видати бажане за 
дійсне.  Простенькі сільські ко-
рівки дають нині молока мало 
не втричі більше, ніж їхні про-
мислові «колежанки». І за ва-
лом, і, певно, за продуктивністю. 
А якість? Тут, як стверджують, 
всезнаючі фахівці, суть питання 
зарита.

Тому, зауважують, з 1 січ-
ня 2018 року набудуть чинності 
зміни до ДСТУ, відповідно до 
яких буде три сорти молока за-
мість чинних поки п’ятьох: екс-
тра-клас, вищий і перший гатун-
ки. Що це -  шлях до вищої якості 
молочних продуктів на спожи-
вчому ринку чи присуд худобі в 
особистих господарствах –  корів 
вимушено селяни відправляти-
муть на забій? Адже досягти та-
кої якості молока можна, коли 
воно не контактуватиме з пові-
трям, а під час доїння відправ-
лятиметься по молокопроводах 
відразу в охолоджувач.  А водно-
час насторожує факт, що в дру-
гому поточному півріччі в Укра-
їні значно збільшився  імпорт 
пальмової олії, що, не секрет, 
дуже активно використовують 
переробні підприємства, в тому 
числі і ті, що виробляють молоч-
ні продукти. 

Що ж, знову, вже вкотре, для 
простих сільських молочниць 
чекає непросте випробовування 
долі.

«Апартаменти» 
без майбутнього?
У  кожній видумці є якийсь 

тонкий натяк. Ось, скажімо, 
анекдот.

Пасуться дві корови в лузі. 
Мимо проїжджає автоцистерна 
з молоком. Одна корова читає 
надпис.

- Молоко пастеризоване, го-
могезіроване, з вітаміном А. Ти 
ж, Маню, таким і не доїшся, - 
каже подружці. – Заздриш?

- Доїлась би, якби жила в 
апартаментах.

Мабуть, якийсь дядько поті-
шиться з такої чудасії, мовляв, 
корівка у лузі дає найкраще 
молочко, вітамінізоване, ще й 
почуває себе на природі, мов ко-
ролева. Так то воно так, але…

Це молоко теплим потра-
пляє у доїльне відро, відразу 
не охолоджується. А оскільки 
довкруж мільйони бактерій, 
будь-який технолог завважить, 

Молоко та ДСТУ

Спочатку цифри. За останніми даними Державної служби 
статистики України у січні-жовтні поточного року 
виробництво молока в господарствах усіх категорій 
склало 8 млн. 960,4 тис. тонн, що на 0,8 відсотка менше, 
ніж за відповідний період минулого року.
Частка промислово виробленого молока в загальній 
структурі склала 26,1 відсотка, або 2 млн. 341,3 
тис. тонн. Це на 1,8 відсотка більше, ніж у січні-
жовтні минулого року. У господарствах населення за 
аналізований період виробили 6 млн. 619,1 тис. тонн 
молока, що на 1,7 відсотка менше, ніж торік.
У той же час чисельність корів в Україні скоротилася на 
1,9 відсотка та склала 2 млн. 109,7 тис. На підприємствах 
утримують 474,1 тис. голів корів, що на 3,2 відсотка 
менше, ніж у 2016-му. Населення при цьому тримає 1 млн. 
635,6 тис. голів. Це на 1,5 відсотка менше, ніж торік.

що воно, те молочко, вже не під-
падатиме під категорію «екстра-
клас». Отака тепер сучасність, 
хоч з діда-прадіда велося:  склян-
ка випитого свіжоздоєного мо-
лочка – найпоживніша і найцін-
ніша для людського організму.

…Корінна жителька села 
Григорівка, що в Солонянському 
районі на Дніпропетровщині, 
Людмила Прищепа ще в підліт-
ковому віці навчилася доглядати 
та доїти корову, бо, скільки себе 
пам‘ятає, завжди в її родині го-
дувальниця була, а то навіть і 
кілька.

Нині ж у Людмили трійко 
корівок: Сонька, Слива і Груша. 
Здавалось би, завжди своє мо-
лочко, «живий» прибуток до ро-
динного столу. Однак клопотів з 
ними та клопотів. Удосвіта, коли 
потрібно попорати, подоїти, 
вигнати на пасовище, прибрати 
у стійлі. І ввечері – теж. За кожну 
корову – відпасти череду. Це бу-
ває кожні три дні кожні півтора 
місяця. 

А коли такої можливості 
і немає, то витягуй з гаманця 
кількасот гривень і плати штат-
ним пастухам села. Затрати на 
тварин дедалі зростають. Від 
недешевих ветпрепаратів до 
кормів. Особливо ж на зиму. 
Потрібно завезти кілька приче-
пів соломи, заготувати щонай-
менше на кожну по тонні сіна, 
придбати комбікорм, бажано – 
смачненької макухи.

 З огляду на затрати часу та 
зусиль – труд за існуючої ціни 
просто невдячний. Тому Люд-
мила переробляє основну частку 
надоєного молока на сир, верш-
ки, домашнє масло і щосуботи 
везе цю смачну продукцію на 
ринок одного зі спальних рай-
онів Дніпра. Звісно, це неабияк 
допомагає, бо постійної роботи 
в селі немає.

Село, бодай на сьогодні, 
живе без молокоприймального 
пункту, без молочного коопе-
ративу. Про це багато раніше 
говорилося, та подібні об‘єднан-
ня масово так і не з‘явилися ні 
на Дніпропетровщині, ні в усій 
Україні.  Отож приватні молоч-
ники, такі як Людмила При-
щепа, самотужки займаються 
своєю справою.

Як відомо, приблизно три 
роки тому існувала державна 
підтримка тих, хто тримав корів 
на селі. А тепер фахівці аграрно-
го міністерства, експерти галузі 
тішать себе і нас усіх думкою, 
що вирізати корів у підсобних 
господарствах через те, що їхнє 
молоко не прийматимуть, не бу-
дуть. Мовляв, потрібно харчува-
тися якось і самим селянам.

Звісно,  ще трапляються ви-
падки, коли деякі горе-власники 
корів додають до молока соду, ба, 
навіть пральний порошок (якщо 

певна кількість такого «молока» 
потрапляє в молоковоз – то весь 
його вміст псується). Але таких 
одиниці. Більшість працьовитих 
і сумлінних, таких як Людмила 
Прищепа, доглядають своїх мо-
лочниць не  в «апартаментах», 
звичайно, але дуже ретельно й 
охайно. І, безумовно, дуже б хо-
тіли скооперуватися зі своїми  
односельцями, та поки що 
таких планів, а головне - 
можливостей у більшості сіл не 
мають. 

У профільному міністерст-
ві сьогодні бачать збереження 
корів у підсобному господарст-
ві у формі ферми, як мінімум, 
з п’ятьма коровами і доїльним 

апаратом. Це може бути одна 
родина. Якщо об’єднаються 
кілька таких родин-виробників 
у селі чи в кількох селах, а потім 
здаватимуть молоко разом яко-
мусь переробному підприєм-
ству, яке робить високої якості 
молокопродукти.

Перспективним на рівні дер-
жави вважається утворення мо-
лочних кооперативів. Як відомо, 
на  Дніпропетровщині в останні 
роки  за допомогою окремих 
переробних компаній (зокрема 
«Данон-Україна) створено кілька 
обслуговуючих молочних коо-
перативів, про які розповідала і 
газета «Фермер Придніпров’я». 
Там облаштована необхідна інф-
раструктура, забезпечено доступ 
до кредитів і племінної худоби. 
Для тварин організували центра-
лізоване ветеринарне обслуго-
вування, забезпечили кормами, 
доять апаратами, молоко потра-
пляє в «закрите відро». Необхід-
но тільки перелити продукт в 
охолоджувач. Під час цієї мані-
пуляції молоко не встигає «на-
хапатися» з повітря мікрофлори 
до такого ступеня, щоб змінитися 
на гірше. Тому в таких коопера-
тивах спокійно збирають молоко 
вищого ґатунку.

Дуже правильний крок зро-
блено. Але він мав би бути семи-
мильним. Оскільки поголів’я у 
сільських подвір’ях – це сімдесят 
відсотків дійного гурту України, 
а  молочних кооперативів маємо 
на сьогодні менше тисячі. Тому 
норми ДСТУ на рік прийдешній 
ставлять дуже-таки багато пи-
тань перед сільським сектором 
молочної галузі. Його майбут-
нє все ще під загрозою. А що ж 
промислова гілка?

Перспектива є, коли 
хочуть бачити очі…

Не заглиблюючись в історію, 
українці за роки своєї незалеж-
ності не берегли корову-году-
вальницю. У промисловому 
молочному скотарстві поголів’я 
скоротилося в кілька разів. Рятів-
ниця в голодні часи, якби могла, 

поставила б нині свій гнівний 
штамп ратицею на фоліантах 
різних програм з тваринництва 
численних урядів України. Про-
те подекуди все ж спостерігають-
ся позитивні тенденції.

Мені пригадується одна з 
останніх поїздок у полтавське 
село Степанівка – село свого 
дитинства. Відразу на в‘їзді до 
Степанівки завжди привертають 
будь-чию увагу рівні ряди білих 
ферм, так би мовити, радянсь-
кого зразка. У загонах – налиті 
рудо- та чорно-рябі корови, 
бички і телички. Таких «острів-
ців» молочного тваринництва з 
часів Союзу, як тут у цілому по 

Україні, збереглося дуже мало, 
вважай, одинці.

- Ферми ми залишили не для 
бізнесу, - сказав тоді Іван Рад-
ченко, директор місцевого ПП 
«Комунар». – А щоб дати роботу 
людям. Нині у нас тут цілорічно 
працюють більше ста чоловік.

Звісно ж, багато хто цілком 
свідомо відмовився від цього тя-
гара, як кінь від важкого хомута. 
І повертати ферми – ні-ні! Знай-
діть дурніших, мовляв. Хоча, 
якщо реально дивитись на речі, 
будь-який бізнес повинен мати 
перспективу.

- Нехай не буде навіть дер-
жавних дотацій, - продовжив 
далі Іван Радченко. – Потрібні 
економічно обґрунтовані умови 
для молочного тваринництва, 
серед яких стабільна цінова 
політика. Ніяких сезонних цін, а 
середньозважена, середньорічна 
ціна, яка би бодай давала певний 
прибуток для розвитку, віднов-
лення і розширення виробничої 
бази, для племінної справи. Ми 
маємо намір поповнити най-
ближчим часом гурт на голів 
високопродуктивної вітчизняної 
селекції. Хороший «зарубіж-
ний» нетель коштує від двох ти-
сяч євро і вище. Та й то нелегко 
їх знайти – в світі конкуренція на 
високопродуктивні корівки.

На жаль, згодом тяжка хво-
роба перервала життя Івана Рад-
ченка, що багато років беріг і, як 
міг, розвивав  молочну ферму у 
своєму господарстві. Але мені 
відомо, що його дочка і зять, ко-
трим пререйшла у спадок по-
чата ним справа, продожуюють 
її так же неухильно, як і сам Іван 
Радченко.

 Більше двадцяти років втра-
чено в тваринницькій галузі, 
зруйновано величезну, хоч і 
відсталу за сучасними мірками 
виробничу базу. Тепер ціною 
величезних зусиль доводиться 
надолужувати згаяне. І не кожен 
насмілиться взятися за цю нелег-
ку і досить затратну справу. Але 
перспектива є, коли хочуть бачи-
ти очі.

Відверто кажучи, коли мені 

випало відрядження в дале-
ку Тернопільську область, не 
сподівався у цьому чудовому 
на природу краї, багатому на 
історичну спадщину, побачити 
таке масштабне відродження 
молочного скотарства, причому 
в одному господарстві - ТОВ «Бу-
чачагрохлібпром». 

- Мої земляки щиро раділи
від щастя, як тільки почалося 
це будівництво, - сказав мені ви-
конавчий директор товариства 
Іван Карачка, коли ми огляда-
ли уже готові світлі та просторі 
приміщення молочного ком-
плексу в його рідному селі Осів-
ка. - Це ж відразу робота і добрі 

заробітки для багатьох людей, 
тепер, повірте, не потрібно буде 
їм побиратися світами - дорога-
ми Європи та Росії - у пошуках 
хліба насущного.

Таких комплексів у Бучачаць-
кому районі Тернопілля за остан-
ні років з‘явилося відразу кілька. 
ТОВ «Бучачагрохлібпром», вику-
пивши практично руїни старих 
колгоспних ферм, реалізувало 
проекти тваринницьких ком-
лексів єврозразка, з новітніми 
доїльними залами відомої фірми 
GEA WestfaliaSurge на 70-100 ро-
бочих місць.

 Процес відродження това-
риство веде головним чином за 
рахунок власних внутрішніх ре-
зервів, закумульованих завдяки 
успішній роботі на орендованих 
25 тисячах гектрів землі. Уро-
жаї тут на рівні європейських. 
А головне - все почалось із гли-
бокого розуміння доконечної 
потреби такого відродження 
тваринництва на селі власни-
ка і засновника ТОВ «Бучача-
грохлібпром» Петра Гадза. 
Недаремно він був удостоєний 
звання Героя України.

Нині «Бучачагрохлібпром» 
входить в десятку кращих ліде-
рів молочного ринку України, 
реалізуючи щодня понад 70 тонн 
молока екстра класу.  Компанія 
стрімко розвивається та планує 
у 2018 році довести виробництво 
молока найвищого ґатунку до 100 
тонн на добу.

 На трьох власних молочних 
комплексах утримується близь-
ко 3000 голів дійного стада та 
3800 голів молодняка. У 2016 
році надій на одну фуражну 
склав понад 8 тис. кг. молока за 
базисної жирності 3,4  відсотка. 

У проекті державного бю-
джету на рік наступний уряд 
запропоновав спрямувати на 
підтримку тваринництва 2,3 
млрд. гривень, зокрема на ком-
пенсацію відсоткових ставок 
за кредитами, залученими для 
будівництва та реконструкції 
тваринницьких ферм, заходів з 
підвищення біологічної безпеки, 
закупівлю високопродуктивного 
поголів’я тощо.

У рік введення норм ДСТУ на 
молоко важливо, щоб ця обста-
вина не стала якоюсь перешко-
дою, як часто у нас траплялося, 
а  державна підтримка дійшла 
за адресою – і господарствам, як 
впроваджують новітні технології 
молочного скотарства, і  особи-
стим господарствам селян, які 
прагнуть наздоганяти прогрес у 
цій непростій галузі. 

Микола ПАВЛИШ.
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З доровенькі були!

Н а порі, на часі

Хурма

Миші та пацюки - вкрай 
неприємне сусідство, позбутися 
якого часом дуже складно. 
Відомо безліч способів 
позбутися пацюків і мишей.                 
Є й народні засоби боротьби. 
Ми розглянемо деякі з них.

СПОСІБ, ПЕРЕВІРЕНИЙ ЧАСОМ 
Заведіть кота або кішку. Якщо котик 
буде не ледачий, то він переловить всіх 
гризунів і позбавить вас непрошених 
гостей. Але серед котів, як і серед 
людей, зустрічається величезна 
кількість ледарів. Якщо з котом не 
пощастило, шукайте інші способи. 

СПОСІБ ДРУГИЙ 
Мишоловка. Підходить для лову 
мишей. Цей спосіб має один недолік. 
Помічено, що після піймання однієї-
двох мишей гризуни в неї більше 
не йдуть, навіть на найбільш звабну 
принаду. Якщо ви зіткнулися з 
подібним явищем, не засмучуйтеся. 
У цьому випадку рекомендується 
обдати мишоловку окропом, ретельно 
провітрити її, - і мишки знову 
побіжать у неї. 

СПОСІБ ТРЕТІЙ 
Суть способу в тому, щоб закрити 
мишам і пацюкам всі можливі шляхи 
потрапляння на нашу територію. Для 
цього слід знайти всі щурячі і мишачі 
нори та лазівки. Потім посипати 
біля них порошок хлористого 
кальцію. Гризуни терпіти не можуть 
цей порошок. Лазівки замазуємо 
цементом з піском і товченим склом 
- таку замазку пацюки прогризти не 
можуть. 

СПОСІБ ЧЕТВЕРТИЙ 
Точно стверджувати, що цей спосіб 
ефективний ми не беремося, однак 
якщо цей спосіб уже допоміг комусь, 
можливо саме він допоможе і вам. 
Проведіть наступний експеримент: 
розсипте попіл в місцях можливого 
пересування пацюків і мишей. Ходять 
чутки, що від попелу у гризунів 
алергія, подразнення на лапках... 

СПОСІБ П’ЯТИЙ 
Візьміть дві ємкості, в одну з яких 
покладіть негашене вапно, солод 
і цукор, а в іншу налийте воду. 
Спочатку пацюк з’їдає вапно, потім 
випиває воду і, не встигнувши 
добратися до своєї нори, гине. 

СПОСІБ СЬОМИЙ 
Суміш пшеничного борошна і гіпсу 
1/1. Готову суміш необхідно розсипати 
в місцях перебування гризунів: біля 
нірок і т.д. Гіпс застигне в шлунку 
тварини і ... 

Навіщо потрібна 
вакцинація проти грипу?
Результати наукових дослід-

жень підтверджують, що щеплення 
проти грипу знижує ризик захворіти 
майже вдвічі. А якщо людина все ж 
таки захворіла, то хвороба перено-
ситься легше: симптоми не такі важ-
кі, ризик ускладнень мінімальний. А 
завдяки масовій вакцинації кількість 
летальних випадків скорочується май-
же в два рази.

До речі, щеплення від грипу може 
принести здоров’ю людини додатко-
ву вигоду, вважають канадські вчені з 
Університету Торонто. Відповідно до 
проведеного ними дослідження, вак-
цинація знижує ризик серцевого на-
паду та інсультів як у здорових людей, 
так і у людей з серцево-судинними 
захворюваннями. Вчені вважають, що 
вакцина знижує силу і тривалість за-
пальної реакції, тим самим, послабив-
ши її вплив на серце і судини.

Кому потрібно робити 
щеплення?
Одне з найбільш заразних захворю-

вань – грип, і вакцинація буде корисна 
кожній людині за відсутності протипо-
казань. Але перш за все, рекомендуєть-
ся зробити щеплення людям із груп 
ризику захворюваності.

Згідно з висновками ВООЗ, до груп 
ризику належать люди з ослабленою 
імунною системою і ті, хто контак-
тує з хворими:

Медичні працівники.
Вагітні жінки в 2-му чи 3-му три-

местрі (за рекомендацією лікаря).
Діти, починаючи з 6-місячного 

віку, і дорослі з хронічними захворю-
ваннями (дихальної системи, серце-
во-судинні).

Цей в‘язкий плід - відмінний засіб 
для підняття настрою, позбавлення 
від застуди й авітамінозу. Хурма збе-
реже серце здоровим, а фігуру струн-
кою! 

Батьківщиною хурми вважають 
Китай, а всесвітню популярність 
вона отримала приблизно в середині 
19-го століття. Сьогодні її вирощують 
у різних точках нашої планети.

Як і будь-який корисний продукт, 
хурма отримала безліч красивих назв: 
«слива богів», «сонячний плід», «сер-
цева ягода». До речі, хурма є саме яго-
дою, а не фруктом. 

У більшості європейців хурма асо-
ціюється з відчуттям в’язкості в роті. 
Це властиве недозрілій хурмі, яку за-
возять в наші магазини, щоб зберегти 
привабливий товарний вигляд. 

В’яже хурма внаслідок наявності в 
ній таніну, зміст якого помітно змен-
шується в процесі дозрівання. Стигла 
хурма не в’яже в роті. 

«Вигризаємо» 
гризунів

В осінньо-зимовий період актуальними темами стають грип і вакцинація 
проти нього. Наскільки ефективне і безпечне щеплення від грипу?
Період з середини осені до початку весни традиційно вважається 
сезоном підвищеної захворюваності на ГРВІ та грип. В цей час особливо 
важливо допомогти своєму організму протистояти вірусам. Відомо 
чимало народних засобів та наукових методів профілактики та 
лікування грипу, безліч сучасних препаратів покликані вирішувати цю 
проблему. Але на переконання експертів Всесвітньої організації охорони 
здоров’я, основним засобом попередження грипу та зниження шкоди від 
епідемій є вакцинація.

Г рип і вакцинація
Діти від 6 місяців до 5 років.
Літні люди.
Крім того, рекомендується щепити-

ся людям, які перенесли хіміотерапію; 
тим, хто працює (навчається) в числен-
них колективах; жителям гуртожитків, 
будинків престарілих та перебувають в 
місцях позбавлення волі.

Зазвичай щеплення роблять при-
близно за місяць до розпалу захво-
рювання – в жовтні-листопаді (для 
нашого клімату). За час до початку 
можливої   епідемії у щеплених лю-
дей формується стійкий імунітет до 
вірусів грипу.

Кому не можна 
робити щеплення 
від грипу?
Як би не лякав грип, вакцинація від 

нього може нашкодити певним кате-
горіям людей не менше, ніж сама хво-
роба.

Вакцину від грипу не можна вво-
дити тим, хто страждає алергією на 
речовини, що входять до її складу. На-
йчастіше це курячий білок, а також 
консерванти.

Заборонено прищеплювати від 
грипу дітей до 6-місячного віку. Ще-
плення протипоказане людям з 
хронічними захворюваннями в стадії 
загострення і не раніше, ніж через мі-
сяць після поліпшення самопочуття. 
Також не роблять щеплення тим, хто 
менше двох тижнів тому перехворів 
ГРВІ.

Якщо раніше вам чи вашій дитині 
робили щеплення від грипу, але ви 
важко перенесли його, то надалі не 
варто повторювати вакцинацію.

Які вакцини існують?
Не секрет, що віруси грипу 

постійно мутують. Поки до од-
ного з них розвивається колективний 
імунітет, з’являється інший, часто – 
більш небезпечний вірус. Тому ВООЗ 
щорічно оновлює свої рекомендації по 
складу антигрипозної вакцини. Склад 
формується, виходячи з прогнозу цир-
куляції вірусів.

У даний час широко поширені 
два типи антигрипозних вакцин. Це 
інактивовані і живі атенуїровані про-
тигрипозні вакцини. Традиційно ви-
пускаються трьохеквівалентні вакци-
ни обох типів – вони захищають від 
трьох різних вірусів сезонного грипу. 
У деяких країнах світу доступні чо-
тирьохеквіваленті вакцини.

Зазвичай вакцину вводять за до-
помогою ін’єкції в плечовий м’яз, але 
можуть ввести через ніс шляхом за-
капування. Термін дії вакцини – один 
епідемічний сезон, незалежно від її 
типу складу.

Чи бувають 
ускладнення 
після вакцинації?
Для виробництва вакцин викори-

стовуються інактивовані (убиті) або 
атенуїровані (ослаблені) віруси. Ні ті, 
ні інші не призводять до захворювання 
грипом. Але після щеплення у деяких 
людей можуть спостерігатися місцеві 
або системні реакції на вакцинацію. Се-
ред них – почервоніння шкіри в місці 
уколу, закладеність носа, нежить, підви-
щення температури, біль у м’язах або 
в горлі. Але в кожному разі, поширені 
побічні ефекти носять м’який характер і 
швидко проходять, на відміну від грипу.

Чим корисна хурма? 
Хурма перешкоджає утворенню зло-

якісних клітин. У складі хурми міститься 
велика кількість бета-каротину, а також 
вітамін А - це антиоксиданти, що переш-
коджають окисленню вільних радикалів, 
які і є причиною онкологічних захворю-
вань. Тому регулярне вживання хурми є 
вагомим внеском у профілактику раку. 

Стигла хурма покращує роботу трав-
ної системи завдяки клітковині і пектину, 
тому дуже корисна при запорах. А ось «зе-
лена» хурма виробляє зворотний ефект. 

Відомі корисні властивості хурми і для 
нервової системи. Щоб нерви було склад-
но пошкодити, вони захищені мієліно-
вої оболонкою. Кожен вільний радикал 
вважає своїм обов’язком її пошкодити, 
а бета-каротин зміцнює оболонку і, тим 
самим, нейтралізує шкідливий вплив. 

Корисно включити хурму в раціон 
при захворюваннях серцево-судинної 
системи, тому що вона містить калій і 
володіє сечогінним ефектом. А щоденне 
вживання 1-2 ягід значно знизить ризик 
виникнення атеросклерозу. 

Завдяки вмісту магнію хурма знижує 
виникнення каменів у нирках. 

Хурма - смачний засіб від депресії. 

Тонізуючий вплив надають насіння 
хурми. Їх потрібно висушити, а потім 
перемолоти і заварювати як каву. 

Шкода хурми 
Все, що написано вище, стосується 

в першу чергу стиглої хурми. Головна 
відмінність недозрілого плоду - висока 
концентрація таніну. Ця речовина во-
лодіє терпкими властивостями і зовсім 
не корисна при порушеннях травлення. 

Наша травна система намагається 
розщепити їжу, а танін, навпаки, пов’я-
зує всі до єдиної грудки. Приблизно як 
борошно. Звідси випливає, що «зелена» 
хурма шкідлива при наявності захворю-
вань шлунково-кишкового тракту, а осо-
бливо при запорах.
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Календарик

З  діда-прадіда
У кам’яному віці люди вже 

знали найважливіші техніки 
плетіння, уміли виплітати 
мати й місткості для збері-
гання зерна. Ажурно плетені 
господарські вироби виготов-
лялись в добу Київської Русі 
та в наступні століття. Одним 
із доказів цього є часте засто-
сування плетінчастих візерун-
ків в оздобленні рукописних 
книг та в ювелірній справі.

З XV ст. в Україні виплі-
тали солом’яні брилі - літній 
головний убір для чоловіків. 
Художня форма їх залежала 
від співвідношення висоти 
циліндра з шириною крис та 
декоративної фактури плете-
ної поверхні (стрічкова, зуб-
часта, піскоподібна та ін.).

У XVIII—XIX ст. лозопле-
тіння і рогозоплетіння роз-
повсюдилися головним чи-
ном у місцевостях, прилеглих 
до річок та озер, а вироби 

Горохове пюре з вишнями
Пюре з гороху та вишні можна по-

давати як закуску або як гарнір. 
Інгредієнти на 2 порції: 100 г замо-

роженої вишні, 300 г замороженого 
гороху, м’ята, мелена кориця, сіль за 
смаком.

Художнє плетіння
із соломи - у районах виро-
щування жита й пшениці. У 
Карпатах і на Поліссі сирови-
ною для плетіння було корін-
ня сосни, гілки ліщини, луб 
тощо. Найбільше осередків 
плетіння налічувалося в Ки-
ївській, Чернігівській, Пол-
тавській, Подільській та Во-
линській губерніях, а також 
на Галичині. Тут виготовляли 
з лози густоплетені й ажурні 
кошики циліндричної, оваль-
ної і півсферичної форм для 
транспортування продуктів 
збиральництва та ін. Легкі й 
зручні рогозяні кошики у ви-
гляді торбинок з двома ручка-
ми були до вподоби і селян-
кам, і міщанкам.

Наприкінці XIX ст. в Укра-
їні діяло понад десяток на-
вчальних майстерень і шкіл, 
які спричинили до розвитку 
промислу художнього пле-
тіння. З 1905 р. центральні ко-

шикарські курси працювали 
у Львові. На початку XX ст. 
на фабриках лозоплетіння і 
в кустарних майстернях виго-
товляли меблі, дорожні речі, 
кошики, знаряддя праці, ди-
тячі іграшки тощо.

У 20-х роках було заснова-
но артілі художнього плетін-
ня у колишньому с. Гусинці 
на Київщині, с. Білецківці на 
Полтавщині, с. Боромлі на 
Сумщині, у Чернігові та ін. 
Народні майстри продовжу-
вали виплітати в артілях звич-
ні для себе предмети устале-
них форм і конструкцій.

У 50-х роках відновлюєть-
ся робота майже всіх довоєн-
них артілей плетіння виробів, 
засновуються нові підприєм-
ства. Цехи лозоплетіння об-
ладнуються машинами для 
механічної обробки лози.

Нині в Україні налічуєть-
ся понад 30 підприємств ху-

дожнього плетіння та чимало 
осередків, які функціонують 
як домашній промисел. Пле-
тінням з рогози, соломи та 
обгорток качанів кукурудзи 
займаються переважно поо-
динокі майстри, не пов’язані 
з діяльністю підприємства. 

Із соломи виплітають ка-
пелюхи, серветки, іноді уні-
кальні скриньки, твори де-

коративної пластики - так 
звані різдвяні «діди». Жіночі 
й молодіжні торбинки з об-
горток кукурудзяних качанів 
виготовляють переважно на 
Закарпатті.

У наш час плетені вироби 
з природних матеріалів набу-
ли особливої популярності, 
оскільки є зручними й есте-
тичними. 

Щороку 30 листопада у світі відзначають 
Міжнародний день домашніх тварин. Святку-
ють його у різних країнах по-своєму. Хтось у 
цей день дозволяє своїм домашнім вихованцям 
робити все, що раніше заборонялось: гризти 
меблі, кататися на шторах чи навіть їсти зі сто-
лу. Хтось іде разом з домашньою тваринкою в 
салон краси, інший купує для свого улюбленця 
величезну кількість смакоти, а ще хтось просто 
приділяє максимум уваги своєму пернатому, 
водоплавному або чотириногому другові.

Міжнародний день домашніх тварин за-
йвий раз нагадує людству про те, що воно у 
відповіді за тих, кого приручили. Приділяти 
увагу проблемам великої кількості бездомних 
і здичавілих тварин необхідно завжди. З цією 
метою створюються спеціальні розплідники 
для кішок і собак, де тварин стерилізують, ліку-
ють і забезпечують ситу старість.

Обдайте окропом заморожений 
горох та вишню, щоб вони розморози-
лись та стали м’якими. Якщо ви маєте 
більше часу, то краще дайте продуктам 
розморозитись в холодильнику або 
при кімнатній температурі. Вилийте 
всю зайву воду після розморозки го-
роху та вишні. Перебийте їх в блендері 
разом із корицею та м’ятою. Посоліть.

Банан з цибулею та карі
Після цієї страви – ваше життя біль-

ше не буде колишнім. Саме незвичайне 
поєднання овочів та фруктів в цій страві 
дозволить абсолютно по-іншому поди-
витись на їжу.

Інгредієнти на три порції: два бана-
ни, дві червоні цибулини, 50 г вершко-
вого масла (використання масла – на 
ваш розсуд, під час посту –замініть на 
рослинну олію), 0.5 ч. л. карі, сік 1 лимо-
на, сіль за смаком.

Помийте банани та наріжте їх 
кільцями (не очищаючи від шкірки). 
Червону цибулю нарізайте півкільця-
ми.

У маленьку каструльку влийте  не-
велику кількість олії, вкладіть банани і 
цибулю. Додайте карі та протушкуйте 
10 хвилин. Наприкінці посоліть та до-
дайте сік лимона. 

Р іздвяний піст
Різдвяний піст розпочався                     
28 листопада та закінчиться                
6 січня. Триває він 40 днів. Це 
останній піст у році, який 
готує душу і тіло віруючих до 
зустрічі Різдва Христового.
Зимовий піст напередодні 
Різдва ще називають 
Пилипівський, тому що 
починається одразу після дня 
пам’яті святого апостола 
Пилипа. 

Мережа магазинів «Захист рослин 2000», м. Дніпро:
вул. Шмідта, 9б, 066-047-64-42
вул. Пастера, 9а, 66-047-64-11 
пр-кт Богдана Хмельницького, 113,
099-409-54-59 
вул. Донецьке шосе, 124а,
099-380-64-39 
вул. Павлова, 20, 050-811-96-47
вул. Титова, 24, 050-042-32-48
вул. Шмідта, 2, 095-361-50-96
вул. Боброва, 23, 066-578-77-49

ВИСОКОЯКІСНЕ НАСІННЯ

ЗАСОБИ ЗАХИСТУ  

ДОБРИВА

День домашніх тварин

Офіційно день домашніх тварин в Україні не 
святкують. Та це не привід не відзначити таке 
домашнє свято. Обов’язково приділіть у цей 
день більше уваги своїм маленьким друзям.
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