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Зі святом весни, берегині!

Час — гроші. Для фермера цей вислів — аксіома. 
Від вдалого старту посівної, вчасності внесення 
добрив, засобів захисту рослин залежить все, а го-
ловне — прибуток. 
Фермер не має часу стояти в чергах у банку, 
обдзвонювати постачальників ресурсів, щоб діз-
натися ціни і домовитися про вигідні умови. Його 
завдання — виростити і зібрати гарний врожай. 
Інші питання щодо пошуку фінансів і постачаль-
ників можна вирішити онлайн за кілька хвилин.
Як це зробити — відповіді на найпопулярніші за-
питання шукайте нижче.

Попереду посівна, як мені швидко отримати 
кредит?
Усе можна зробити у кілька кліків, онлайн, без 
черг у банку, дзвінків і тривалого очікування. 
Для цього існує спеціальна цифрова платформа 
AgroApp — Кредити для агробізнесу. Вона об’єд-
нує фермерів, банки та постачальників і знайде 
різні варіанти з гарними пропозиціями для вас.

Що потрібно зробити для отримання кредиту?
Заповнити заявку на сайті, вказавши код ЄДРПОУ, 
або через чат-бот у Telegram. Зазначте суму, яка 
вам потрібна, оберіть постачальника та банк, з 
якими хочете співпрацювати. Якщо ви хочете діз-
натися про різні умови кредитування, тоді банк не 
вказуйте, ви отримаєте кілька пропозицій через 
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цифрову платформу і зможете обрати найкра-
щу.
Через який час після подання заявки я зможу 
отримати гроші?
Банку потрібно 2 робочих дні на погодження 
кредитного ліміту і ще 14 днів на перерахунок 
грошей. Тобто максимум 16 днів, але зазвичай 
вистачає 10-ти. Статус своєї заявки можна про-
стежити онлайн.

Яким має бути розмір земельного банку для 
отримання фінансування?
Наразі можуть брати учать господарства з зе-
мельним банком не менше 400 га і досвідом ро-
боти не менше 2 років. Але вже в січні 2020 року 
запустили партнерську програму з компанією 
UKRAVIT, «ОТР Банком» та «Укргазбанком» для 
ФОПів і ФГ з земельним банком менше 400 га.

 На який період мають бути підписані 
договори оренди для отримання кредиту?
На строк не менший, ніж термін кредитування + 
1 рік під 70% усіх земельних ділянок для ведення 
сільського господарства. 

Якою буде відсоткова ставка за кредитом?
Якщо ви берете кредит на термін до 6 місяців, 
то отримати кредит під постачання товарів за 
партнерськими програмами можна під 0,01% 
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річних. Якщо потрібні кошти на довший період, то 
відсоткова ставка становитиме від 7 до 16% річних у 
гривнях.

Чи можна отримати кредит без застави?
Так, зазвичай партнери-постачальники AgroApp нада-
ють без застави кредит до 2,5 млн. грн. Якщо потрібна 
більша сума, тоді необхідна застава або аграрна розписка.

Від чого залежить розмір наданого кредиту?
Від ваших фінансових показників, застави та умов 
постачальника — це партнер AgroApp чи зовнішній 
продавець.
Навіть якщо ви співпрацюєте з надійним постачаль-
ником, обов’язково перевірте придбане насіння в 
лабораторних умовах, рекомендують в «Інституті 
здоров’я рослин». Тому що останнім часом на цьому 
ринку дедалі більше продукції не відповідає заявле-
ним показникам якості. 

Українські фермери оголосили 
попереджувальний страйк 16 
березня о 9-00. Причина – тиск 
податкової на агрогалузь, 
зокрема на середні і дрібні 
фермерські господарства. Про 
це повідомляє прес-служба 
Всеукраїнського Конгресу 
Фермерів, пише agronews.
ua. «До цього часу влада 
має відреагувати на вимоги 
працівників галузі», – такий 
ультиматум озвучив голова 
Всеукраїнського Конгресу 
Фермерів Іван Слободяник під 
час прес-конференції.

«В областях ми закликаємо 
виходити до будівель ОДА, а 
в Києві – своя акція. Сьогодні 
починаємо створювати страйкоми 
і запрошуємо до цього всі інші 

аграрні асоціації, кого торкається 
біда з податковими перевірками і 
штрафами. Закликаємо долучитись 
усіх фермерів».
Аграрії вимагають скасування 
ліцензій на зберігання пального 
для власних потреб, замінити 
це ліцензування простим 
декларуванням, удесятеро зменшити 
штрафи за зберігання цього пального 
(зараз сума сягає 500 тис. грн..), 
продовжити мораторій на перевірки 
від держорганів до кінця карантину 
та повернення спец режиму ПДВ для 
агровиробників.
«Ми надавали запит у податкову 
стосовно того, що відбувається 
зараз з перевірками по пальному. 
Відповідь шокувала – податкова 
перевиконала план перевірок утричі. 
Тобто, зазвичай державні органи 
перевіряють 5% суб’єктів, але серед 

тих, хто отримав ліцензії на пальне, 
перевірили вже 15%. Про штрафи 
нам не відповіли, але уявити це не 
важко, бо під час перевірок податківці 
тиснуть на фермерів і створюють 
стресові ситуації, коли керівник ферм-
господарства підписує усі протоколи, 
які показують», – розповідає голова 
Конгресу Фермерів.
Анатолій Гайворонський, заступник 
голови Всеукраїнського Конгресу 
Фермерів, розповів, що під час 
перевірок чіпляються податківці до 
найменших недоліків:
«Бочка для солярки на колесах, хоча 
нікуди не їде, а у дворі стоїть. Це 
вже вважається не зберіганням, а 
перевезенням. Значить скасування 
ліцензії і штраф. Вони нас в тінь 
заганяють!», – розповів один з 
фермерів.
Григорій Шамрицький, Конгрес 
Фермерів Полтавщини додає:
«Ми останнім часом переконували 
фермерів області, що потрібно 
виходити з тіні, працювати в білу, 
платити податки. Переконували 
фермерів, що існують програми 
підтримки держави. Фермери 
ставали легальними, переходили 
в законну площину. І тепер вони 
змушені отримувати ці ліцензії, а 
отже – перевірки і штрафи. Бо в тебе 
неправильна бочка, не так закопана 
чи на колесхах».
«Конгрес Фермерів розробив 
проєкт закону, який внормовує цю 
проблему зі зберіганням пального, 
але щоб його ухвалила Верховна 
Рада потрібен час. І поки документ 
розглядатимуть, податкова вже 

зараз повинна зупинити перевірки 
аграріїв і припинити їх кошмарити», 
– пояснює вихід з ситуації 
Іван Слободяник. Йдеться про 
запровадження ліцензування місць 
зберігання пального для власних 
потреб. Ідея полягала в детінізації 
ринку пального, але під дію закону 
потрапили і аграрії.
«Автором цього податкового 
безладу став Данило Гетьманцев, 
голова податкового комітету ВР. Ще 
тоді аграрні асоціації виступали 
проти внесення агропідприємств 
у перелік на ліцензування, але, на 
жаль, не змогли відстояти позицію. 
Адже всі розуміли, що податкова 
піде саме до фермерів. Тому зараз 
Верховна Рада має відмотати назад 
недолугі рішення пана Гетьманцева, 
а податкова – припинити 
штрафувати», – наголошує голова 
Конгресу Фермерів.
Нагадаємо, що всіх аграріїв 
зобов’язали з 1 липня 2019 року 
отримати спеціальні дозволи на 
зберігання пального. З осені 2020 
року почались масові перевірки всіх 
господарств, які отримали ліцензію 
на зберігання пального для власних 
потреб і часто після цих перевірок 
ліцензій позбавляли. Штраф за 
зберігання пального без ліцензії 
складає 500 тис. грн.
В агарній сфері України 
зареєстровано 50 тис суб’єктів 
господарювання, з яких 40 тис. – це 
фермери. Сільське господарство 
формує 19% ВВП України, а 40% 
валютної виручки надходить саме від 
експорту агропродукції.

Попереджувальний страйк через тиск податкової
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ВАШ ВИБІР

Микола НЕЧИПОРЕНКО

СУЧАСНІ СЮЖЕТИ2
Удусі кадрової політики ниніш-

ньої влади зелених «Слуг народу» з 
95-го кварталу з обранням Прези-
дентом Володимира Зеленського 
у Дніпрі на посаді голови ОДА не-
сподівано й негадано, мов той кіт у 
мішку, з’явився харків’янин Олек-
сандр Бондаренко. А перед самі-
сіньким Новим роком точнісінько 
так же несподівано і негадано він 
був звільнений - і у дніпрян немов 
камінь з плечей звалився. Так вони 
думали і надіялися. Але надіям не 
судилося збутися.

До речі, між двома подіями – 
призначенням і звільненням - Олек-
сандр Вікторович також несподі-
вано і найяскравіше запам’ятався 
своїми спогадами про участь у ре-
кламуванні на російському телеба-
ченні нижньої чоловічої білизни і 
у відомій передачі Лариси Гузєєвої 
на Першому московському каналі 
«Давай одружимося» - в оригіна-
лі «Давай поженимся». Участь в 
останній для Бондаренка успіхом 
не кінчилася. На нього не припав 

БЕЗБОЖНІ ОТЧЕНАШКОВІ «ПАЇ»

вибір «нареченої», яка того вечора 
вибирала нареченого. Зате припав 
на нього вибір, як ви уже знаєте, 
при пошуку голови адміністрації у 
Дніпропетровську область. Однак 
ця затія теж завершилася для нього 
пшиком. Незважаючи на те, що він 
не залишав високий кабінет кілька 
днів і після оголошення про від-
ставку – піде, мовляв, тільки коли 
на власні очі побачить Указ Прези-
дента. Ну і діждався його.

Але ось що Олександр Вікторо-
вич мав одну блискучу ідею, якою 
також  запам’ятався, це стало ясно 
уже після того, як він залишив об-
ласть. Хоч чи не перша, ще тільки 
появившись у Дніпрі, мета – мрія, 
як він її назвав – і якою збирався 
ощасливити місцевий народ, зво-
дилася до завдання закласти на 
Дніпропетровщині досі небачений 
екологічний парк. Щоби поселити 
у ньому рідкісних звірів та птахів з 
усього світу, а також, ясна річ, з усіх 
континентів сюди завезти й лісові 
рослини і трави та квіти. У Харкові, 
виявляється, такий парк уже існує – 
чим гірше від нього Дніпро? Та Бон-
даренко розіб’ється, а «саду бути» 
- пам’ятаєте давній оптимізм радян-
ського поета Маяковського? Тепер 
от він і передався новоявленому гу-
бернатору.  Який відразу заявив, що 
приступив до пошуку слушної те-
риторії. Здійснити це нелегко, адже 
знадобиться не менше, ніж дві сотні 
вільних гектар.

 Дійсно, судячи з усього, швидко, 
кавалерійським набігом знайти дві 
сотні зайвих гектар не вдалося. Або 
може поглинули й так закрутили 
Олександра Вікторовича інші більш 
актуальні і злободенні клопоти, що 
про свою блискучу ідею на якийсь 
час він забув. Чи просто вирішив, 
що екопарк зачекає. Пригадав голо-
ва ОДА свою рожеву мрію лишень 
коли презентував перспективний 
план розвитку Дніпропетровщини 
на найближчі перспективи. Аби не 
прославитися дніпровським  фанта-
зером, знайшов за потрібне заяви-
ти, що наберіться, люди добрі, тер-
піння, ще трохи, і буде вам і білка в 
екологічному парку, і свисток. 

Сталося ж насправді так, неначе 
хтось навмисне навздогін вирішив 
його зганьбити. Рівно за тиждень 
до того, як Президент відправить 
Бондаренка у відставку, останній 
влаштував гучну  прес-конферен-
цію. На ній й повідомив з великою 
радістю, що старт створенню неба-
ченого тут парку дано. І повідомив 
так, ніби поява «дива» переверне 
в області все з хворої голови на 
здорові ноги. І народ, отримавши 
унікальну перлину ландшафтного 
зодчества, далі заживе щасливо та 
заможно на заздрість усій іншій 
Україні по всіх усюдах і кутках, 
але й місцеві вірнопіддані засоби 
масової інформації ледве не навви-
передки одні поперед одних. Саду 
таки цвісти! Ура!

Наводимо ледве не весь моно-
лог, виголошений Бондаренком-го-
ловою ОДА насамкінець своєї 
каденції, і ви отримаєте неабияке 
задоволення. Отже: «Екопарк не-
ймовірно важливий і необхідний 
області. Цей проект забезпечить 
здорові умови для відпочинку лю-
дей. Поодинці, сім’ями, гуртами 

наші люди матимуть змогу ходити 
пішки по парку, їздити і оглядати 
з вікон автомобілів чи плавати на 
човнах каналами-річками. А диви-
тися буде на що, де понад 15 тисяч 
дерев і кущів, переважно чужозем-
них, та більше тисячі тварин, також 
екзотичних. З італійцями плану-
ємо саджати дерева, з німцями та 
чехами розставляти тварин. Най-
більший в Україні екопарк стане 
і туристичним магнітом, котрий 
притягне сюди відвідувачів з бага-
тьох сусідніх як регіонів, так і країн. 
Буде багато «контактних» майдан-
чиків та куточків для спілкування зі 
звірами. Я уже говорив, що подіб-
ний парк є у Харкові. Одначе там 
обмежена територія, розгулятися 
немає де. А тут куди не кинь - чи-
сте і просторе поле. Під створення 
екологічного парку відведено – на 
49 років передано в оренду - 88 гек-
тарів, ще на 92 готуються докумен-
ти…»

Та не встиг наш Олександр Ві-
кторович відбути з області, а вслід 
йому над відведеними під задума-
ний парк землями грякнув як для 
ще не дуже ніби і холодної зими 
несподіваний одначе грім. Ще точ-
ніше - як сніг на голови випав-зчи-
нився скандал. Першими несамо-
виту здійняли тривогу науковці-бі-
ологи з державного університету 
ім. Олеся Гончара на чолі з відомим 
тут поборником збереження прид-
ніпровських «прерій» давнього Ди-
кого степу там, де уцілів він майже 
у первісному стані. Ви, певно, уже 
зрозуміли: відведені 88 плюс 92 гек-
тари під бондаренківський екопарк 
виявилися частиною уже існую-
чого… заповідника «Отченашкові 
наділи». Створення якого узако-
нено з ініціативи тих же обласних 
інстанцій аж трьома постановами 
– спершу ще у 1995 р., потім у 2002 і 
насамкінець в 2006. А раз так, то ді-
юче законодавство геть забороняє і 
величезної державної ваги споруди 
зводити в межах природно-запо-
відного фонду. Як зась займатися на 
їх територіях і будь-якою іншою ді-
яльністю. А тут уже знайшли навіть 

інвестора створення екологічного 
парку - Міжнародний благодійний 
«Фонд Олександра Фельдмана». 
Який, як не важко здогадатися, аж 
бігом викликався не поскупитися, 
щоби закласти «навіть і не екологіч-
ний парк, і не зоологічний, а сафа-
рі-парк з цікавими зонами для всіх, 
хто в нього завітає». 

Коротше, коли таємно задума-
не стало явним, а біологи та приро-
долюби піднялися дибки поперек 
явно злочинно-шахрайської затії, в 
області сталося те, що сьогодні, оче-
видно, і не могло не статися: Бонда-
ренко зник звідси, наче онного тут і 
не було, а справу його одначе вирі-
шили продовжити. Точніше – ні за 
яку ціну не дати їй померти. Як це 
зробити наперекір всьому? Елемен-
тарно! Просто вирішили замовча-
ти, загасити скандал та зробити ви-
гляд, ніби протесту з боку вчених на 
чолі з Вадимом Манюком не було 
й немає. За принципом, що собаки 
гавкають, а караван іде. І пішов, не 
озираючись, як Слон не озирався 
на Моську у відомій байці. Неймо-
вірними збігами повторюється 
інколи, до речі, історія. Як от і в 
даному випадку. Мало не чотири 
сотні «диких» гектар колись наші 
предки нарекли Отченашковими 
наділами. Це сталося ще після того, 
що називали Жовтневою револю-
цією: селянам роздавали земельні 
ділянки. І багацько їх просили-мо-
лили Бога – «Отче наш, Ти, що єси 
на небесах» – наділи на незайманих 
землях. Оскільки «Хліб наш насущ-
ний дай нам днесь». Одначе селяни 
швидко й прозріли, що розорюва-
ти цілинні гектари – безбожне діло: 
«І не введи нас у спокусу, але поз-
бав нас від лукавого». Далі, правда, 
теперішні перепетії навколо уже 
заказника «Отченашкові наділи» не 
перегукуються з подіями столітньої 
давності: сьогодні тут не змогли 
утриматися від спокуси та лукав-
ства підгребти під себе та знищити 
унікальний природний заповідник. 
І якби не невгамовні науковці, котрі 
посміли винесли сміття з хати, за-
кликавши собі на поміч Українську 
природозахисну групу, навряд би 
чи вдалося воювати й далі за поря-
тунок «Отченашкових наділів». 

Справа у тім, що за законом і 
осмілитися посягнути на заказник 
можна було лише з дозволу вседер-
жавної у цім ділі інстанції. От ми, 
розповідає лідер згаданої групи 
Олексій Василюк, і направили у 
Мінекології запит, на підставі яких 
міркувань, рішень та документів 
на Дніпропетровщині отримали 
раптом право «розгороджувати 
загороджений заповідник»? Цим 
самим, продовжує Олексій Во-
лодимирович, привели міністер-
ських чиновників «у шоковий стан 

«Замри!» Або їх огріли обухом по 
головах. Були надані і рішення, і 
документи, з яких виходило, що 
нічого іншого не залишається, як 
заказник… реформувати  - є таке 
нині, як відомо, широко вживане 
слово. Застосували його і у випад-
ку з «Отченашковими наділами». 
Причому закрутивши настільки 
винахідливий детективний сюжет, 
що куди там до нього усім разом 
знаменитим романістам у цьому 
жанрі.

Перше, що тишком-нишком 
було зроблено ще серед літа мину-
лого року – у пакеті цілої купи «та 
інших рішень» обласна рада одно-
голосно (!) ухвалила «зміну меж і 
категорію об‘єкту природно-запо-
відного фонду «Отченашкові наді-
ли». Ухвала була дивовижною уже 
тим, що ініїціювалася… Департа-
ментом екології обласної адміні-
страції. Але це ще й квіточки. Гіркі 
ягідки полягали в тому, що нові 
кордони-межі в рішенні не вказува-
лися. Змінюємо – і все. А як та на 
якій площі – це як чеховський Ваня 
Жуков писав листа у село дідусеві. 
Тобто виходьте у степ і шукайте-ло-
віть в ньому вітер. Або «кілометр 
вздовж траси у бік Донецька, або 
теж не менше кілометра у київ-
ському напрямку». Хоч й або з двох 
щось одне, або й обоє разом – чому 
б, мовляв, і ні? 

Далі з‘ясувалося, що в наявно-
сті є і необхідні експертні висновки, 
котрі вносять ясність, наче існують 
вагомі причини і кордони змінюва-
ти, і категорію заповідника на кате-
горію лише заказника регіонально-
го значення. Висновки підготувала 
група науковців аграрно-економіч-
ного університету, очолювати яку 
довірили знаному кандидату біо-
логічних наук Роману Новицькому. 
Він правда у даному разі виступав 
як ФОП (фізична особа-підприє-
мець), а у виші очолює кафедру 
водних біоресурсів і аквакультури 
– то невідомо, яким боком причет-
ний до суто степової суші? Адже 
одне діло риба у воді і зовсім інше 
занесені до Червоної книги рідкісні 
наразі трави і чагарники та кущі і 
польові квіти. Та це ще й пів-біди. 
Коли Новицького колеги взяли за 
шкірку і зажадали ясності, з якого 
дива підписав липову науково-екс-
пертну довідку, то тепер не відразу 
і Роман Олексійович зміг повірити, 
що його пошили в дурні. Липовою 
дійсно виявилася проведена його 
групою експертиза. Бо як кадастро-
ва карта, так і графічна місцевості, 
на основі яких готувався експерт-
ний висновок, і аналогічні карти 
реальної території, межі і катего-
рію якої насправді змінили  - це 
як говорять уже не тільки в Одесі, 
дві великі різниці. Навіть величез-

ні. Не співпадають між собою. І 
не у бік Донецька, і не у київсько-
му напрямку вони. А  якщо на те 
вже пішло, то в найбільш родючій 
«акваторії» Підгородненської те-
риторіальної громади. Селищний 
голова якої Андрій Горб сьогодні 
заявляє, що це не що інше, як «нова 
винахідлива схема кражки земель і 
їх безплатної приватизації».

Отож справді вийшов детек-
тив з напрочуд закрученим сю-
жетом. А цей жанр, як відомо, на 
відміну від нинішньої української 
антиправової дійсності, в обов’яз-
ковому порядку передбачає невід-
воротність покарання. Тим паче, 
що Мінекологія, аби відмитися від 
бруду, в який вляпалася по вуха, 
подала позов до суду про відміну 
власного дозволу «реформувати» 
«Отченашкові наділи». З свого боку 
дніпровські вчені-біологи, включа-
ючи експертів Романа Новицько-
го, домагаються через суд визнати 
не дійсними рішення як обласної 
держадміністрації, так і обласної 
ради. Знайшлася «прикра халепа» 
і для Підгородненської громади: 
виявилося, що поки туди-сюди 
вирішувалася доля фатального за-
повідника, в самісінькому його епі-
центрі знову таки тишком-нишком 
роздали понад 60-т двогектарних 
земельних наділів… для створення 
особистих селянських господарств. 
Тільки кому вони дісталися, наразі 
велика таємниця. Відомо єдине – 
істинним селянам не попали. Гро-
мада і шукає нині юридичні мож-
ливості повернути назад украдені у 
неї землі.

За правдою в суд звернулася 
також Українська природоохорон-
на група. Справа у тім, що, як вона 
з‘ясувала, розправа з «Отченашко-
вими наділами» - це лише вершина 
айсберга. Насправді тут «достроко-
вий ринок земель у дії» розпочав-
ся давно. На Дніпропетровщині 
загалом 179 територій природ-
но-заповідного фонду, і у 50 з них 
«знайдені» уже розорані площі – 
разом 3 тисячі 381 гектар. От При-
родоохоронна група і вважає, що 
суд має визначити рівень провини 
у цьому Департаменту екології об-
ласної адміністрації та регіональ-
ного управління геокадастру.  Як і 
відмінити їхні підступні злодіяння. 
Що з цього вийде і чи вийде щось 
взагалі – це як казав сліпий, що по-
бачимо, а глухий, що почуємо. Бо 
куди котиться зараз верховенство 
права у нашій Україні не зрозумі-
ло уже нікому. Незважаючи на те, 
що котиться у прірву, загрожуючи 
існуванню незалежної і суверенної 
держави.    
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Маємо те, що маємо

Мудрий народ давно влучно підмітив, 
що поки щуки в річці водяться, у ній 
карасям не дрімати і, тим паче, спокійно 
не спати. Якщо це приміряти на день 
нинішній нашого розбещеного далі 
нікуди суспільства, то розумієш, що мова 
однозначно про тих, хто намагається 
хоч якось, але завжди на законних 
підставах боляче вдарити по загребущих 
руках казнокрадів, корупціонерів та 
хабарників і їм подібним, а також гасити 
бурхливі спроби всіляких розумників 
та хитрунів зловживати владою і своїми 
службовими можливостями. У ролі такої 
грізної щуки у Дніпрі, приміром, давно 
виступає Громадська організація «Центр 
соціальних технологій «Інфопростір». 
Багатьом уже вона, навіть дуже багатьом 
не давала змоги розперезатися тут 
на повну котушку, рішуче ставала 
тобто поперек дороги теперішнім 
зловмисникам буквально усіх існуючих 
нині категорій. Інша річ, чи завжди 
беручи гору у подібних сутичках 
і  протиборствах та домагаючись 
бажаних результатів? – ось запитання, 
котре злободенне, на жаль, не лише 
для Дніпропетровської області, а в 
масштабах України загалом.

РОЗКРИВАЄМО цю «проблему» на конкрет-
ному випадку. З ранньої осені минулого року 
у нас, як відомо, розгорталася виборча ком-

панія до місцевих рад і територіальних громад. 
Попервах ніби все відбувалося чин-чином і без яв-
них порушень. І ось раптом «Інфопростір» на всю 
область розвінчує сховану, якщо й не замасковану 
«витівку». І не когось там другорядного, а тодіш-
нього голови обласної адміністрації Олександра 
Бондаренка і голови обласної ради Святослава 
Олійника. Причому з чіткими та неспростовними 
доказами, що без них виявлене підступне діяння не 
було освячене. Про що ішла мова? Цитуємо: «Чи-
новників-високопосадовців зловлено на нецільово-
му використанні коштів бюджету з метою незакон-
ної передвиборної агітації на користь політичної 
партії «Слуга народу» та її кандидатів на місцевих 
виборах».
Відразу вносимо ясність: безпосередня участь у ви-
борних процесах на боці будь-якої політичної сили 
та її кандидатів службовців органів державної і са-
моврядної влади у нас уже поза законом. А витра-
чати ще й бюджетні гроші для агітації за висуван-
ців від тієї чи іншої, себто від будь-якої партії – не 
тільки пахне криміналом, а прямим кримінальним 
правопорушенням і є. Що є, то є, якщо творчо 
перефразовувати крилатий вислів першого Пре-
зидента України. А в даному випадку на те, щоб 
обвішати і завішати біг-бордами з символікою та 
портретами «слуг народу» усі міста, села і районні 
центри, автомагістралі і  перехрестя Дніпропетров-
щини, не пошкодували не мало і не багато – чо-
тири з лишком мільйонів гривень з казни області. 
Викинули як на вітер, котрий мав по всіх усюдах і 
кутках рознести славу про кандидатів-слуг. Цікаво, 
що в першу чергу на рекламних щитах і площинах 
красувався усміхнений діючий на той час голова 
облради Святослав Олійник. Який і очолював спи-
сок кандидатів від провладної політсили до облас-
ної ради та вів за собою ніби й однопартійців у всі 
нижчі рангом ради. Ледве не під шалені оплески 
народу і вигуки «Ура!»
Треба особливо тепер підкреслити, що не голо-
слівно активісти Центру соціальних технологій 
«Інфопростір» висунули свої обвинувачення, в 
чому їх спочатку намагалися запідозрити. Чули, 
мовляв, дзвін, та не второпали, звідки він. І далі 
«що знайшли, кому вірити – сюжетам студії «Дні-
про ТV» і КП «Міська студія телебачення». Так то 
воно так, але не зовсім і так. «Щуки» несподівано 
для ласих піаритися у владу за рахунок місцевого 

ЗА ВКРАДЕНІ З КАЗНИ 
ГРОШІ У ВЛАДУ

бюджету оприлюднили з PROZORO хроніку тен-
дера «на рекламні та маркетингові послуги» від 
одного з департаментів обласної держадміністрації 
– дійсно на суму понад 4 млн. грн. З суттєвим тут 
моментом: замовлялося «розміщення на площинах 
та постерах» соціальної реклами. А тепер то вияви-
лося, що насправді усі площини і постери віддано 
було передвиборній агітації партії «Слуга народу». 
Всі до одного!
Скажемо й більше: договори на розміщення соці-
альної реклами торік навесні ще, бо готувалися до 
виборів заздалегідь та ретельно, були укладені з 
компанією «ВЕРЖЕ» та ФОПом О. Кукленком. То 
«Інфопростір» скурпульозно і  аргументовано та-
кож простежив, яким боком причетні як до компа-
нії, так і до ФОПа обласна рада і тодішній її голова  
Олійник та обласна адміністрація. Кола «інтересів» 
так переплелися і сплелися у даному випадку, 
що й диявол ноги зверне, щоб знайти у них кінці. 
Одначе активісти Центру соціальних технологій 
зуміли розкласти їх «по всіх полицях з верхів і до 
низів». І зараз мова, зрештою, не про це. 
Зараз мова, якщо хочете, про головне у цій істо-
рії. 26 вересня минулого року ГО «Інфопростір» 
усі документи стосовно передвиборної реклами 
«Слуг народу», оплаченої з бюджету, передав у 
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і об-
ласну прокуратуру. То як, гадаєте, відреагували 
в обох цих ніби ж то грізних структурах захисту 
правопорядку і верховенства законів в Україні? Та 
ніяк! Пропустили мимо вух і не почухалися, як у 
подібних випадках кажуть. Не від тих одначе від-
махнулися. «Інфопростір», не гаючи часу, не став 
миритися з таким свавіллям і звернувся зі скаргою 
у Вищий антикорупційний суд. Котрий перш за 
все НАБУ зобов‘язав відкрити кримінальне про-
вадження – на обласну прокуратуру, виходить, 
махнув рукою, бо з неї користі, як від козла молока. 
Тим паче, у даному разі, оскільки Святослав Олій-
ник був вихідцем з надр обласної прокуратури. А 
ворона вороні, як відомо, ока не виклює. 
Антикорупційний суд ухвалу виніс 3 жовтня 2020. 
Читаємо: «Зобов’язати службову особу НАБУ вне-

сти до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
відомості про кримінальне провадження, про які 
повідомив директор «Центру соціальних техноло-
гій «Інфопростір» С. В. Білодіденко». Знову питає-
мо вас, як думаєте - аж бігом кинулися виконувати 
рішення Вищого суду? Та і пальцем -  або як любив 
писати один мій колега, сосискою пальця - не по-
ворушили! Ну не знайшлося в НАБУ службової 
особи, для якої нині рішення суду як закон. Тому 
«Інфопростору», його керівнику Станіславу Білоді-
денку довелося знову подавати скаргу в антикоруп-
ційний суд – на цей раз «щодо бездіяльності НАБУ 
у цьому питанні». І тільки тепер відомості про кри-
мінальне провадження були внесені у ЄРДР. 
Правда взяла гору, значить незабаром має взяти 
гору і справедливість! – цього ви разом з активіста-
ми «Інфопростору» чекаєте? Велика ймовірність, 
що марно. У грудні, коли минулий 2020 рік добігав 
свого кінця, справу про діяння, «котрі спричини-
ли тяжкі фінансові наслідки у сумі 4 мільйони 19 
тисяч 400 гривень і були здійснені шляхом зловжи-
вання службовим становищем з метою одержання 
неправомірної вигоди на користь політичної партії 
«Слуга народу» під час передвиборчої компанії 
до місцевих рад»… прикрили. Дійсно не закри-
ли, а таки тишком-нишком, аби від гріха  подалі, 
прикрили. Не знаючи аніяких докорів відсутньої 
совісті та знехтуваної професійної честі і звичайної 
людської порядності, так рішуче розпорядився 
безіменний і хвацький, як той солдат Швейк Ярос-
лава Гашека, детектив НАБУ.
Може, б ми і не писали з цього приводу у газеті, бо 
історія як для нинішніх часів тривіальна і дуже й 
дуже поширена. Це все одно, що ракова пухлина, 
яку навіть і не беруться лікувати чи вилучати. Тіль-
ки от поведінка «Інфопростору» наразі видається 
винятковою і мужньою та послідовною. Усвідом-
люючи, що не стане щук у річці, й поготів, заспо-
кояться карасі, ця громадська організація знов 
апелювала до Вищого антикорупційного суду. І в 
середині січня уже 2021 року ВАКС розпорядився, 
що «кримінальне провадження щодо фінансування 
політичної реклами «Слуг народу» бюджетним 
коштом» слідчі НАБУ мусять поновити». Однак на 
даний момент ще не видно, щоб рішення Вищого 
суду брали під козирок. Звідси наша пропозиція 
брати нарешті під руки та викидати геть, а то і на 
нари тих, хто зволікає й з наведенням правопоряд-
ку у державі, яка все ще видає себе за правову. Як 
же не соромно! – це найм’якіше, що при цій нагоді 
можна вигукнути. Бо насправді давно пора набага-
то серйозніше замахуватися. 

Микола ЯСЕНЬ.

Співробітники Нацполіції в Дніпропетровській області 
спіймали на хабарі відразу чотирьох чиновників.
Як повідомили в прес-службі відомства, за гроші обіцяли 
вирішити питання різних масштабів: від дозволу на по-
льоти повітряних куль до зміни цільового призначення 
земель.
Так, одного з голів ОТГ затримали під час отримання 
ним 20 тис. гривень, які були перераховані на банків-
ську картку.  Загальна сума, яку вимагав фігурант за 
надання дозволу на польоти повітряних куль - 2500 
доларів США.

Голова іншого ОТГ за 50 тис. гривень обіцяв підприєм-
цю надати в оренду землі під розміщення на території 
сільради зовнішніх рекламних носіїв.  Він встиг отри-
мати тільки перший «транш».  Після перерахування на 
його карту 3 тисяч гривень чоловіка затримали.
Третій фігурант - головний архітектор однієї з райдер-
жадміністрацій в області.  Він обіцяв дозволити роз-
міщення рекламних конструкцій на території однієї з 
ОТГ за 40 тисяч.  Після надходження на карту 16 тисяч 
гривень хабарника затримали.
Останній з виявлених 26 лютого зловмисників - голова 

тієї ж РДА.  За 5 тисяч доларів США вона обіцяла допо-
могти зі зміною цільового призначення двох га землі.  
На момент затримання вона встигла отримати лише 
перші 5 тисяч гривень.
Зараз всім чотирьом затриманим повідомили про 
підозри за ч. 3 ст.  368 (Прийняття пропозиції, обіцян-
ки або одержання неправомірної вигоди службовою 
особою) Кримінального кодексу України.  Вирішується 
питання про обрання їм запобіжного заходу.

Викрито чотирьох чиновників-корупціонерів



5 березня 2021 року
№5 (165) 5ПЕРЕДСВЯТКОВЕ4 ПОСТАТІ 5 ьерезня 2021 року

№ 5 (165)

ЗА РОКИ проведення заходу Органі-
заційною радою Проєкту народним 
визнанням «Берегиня України»  вша-

новані більше півтисячі кращих представ-
ниць української нації, серед них відомі у 
світі народні артистки України Катерина 
Бужинська і Людмила Приходько, фіто-
терапевт Наталія Зубицька. Цього року 
серед десяти жінок Січеславщини, яким 
26 березня у Києві буде урочисто вруче-
ний орден «Берегиня України», є і вільна 
селянка – голова ФГ «Вікторія» і очіль-
ниця Асоціації фермерів та приватних 
землевласників Царичанського району Ві-
кторія Головко, любляча дружина і мама 
трьох дітей.
У рідній степовій Миколаївці Новомос-
ковського району Віта змалку увібрала від 
батьків їхню велику самовіддачу професії. 
Тато, Анатолій Данилович Недужко, був 
водієм, став інженером, головою колгос-
пу, любив ранки в степу, шанував людину 
праці. Мама, Лідія Іванівна, більше соро-
ка років учителювала у школі, навчала 
троє поколінь односельців. Як старша 
з дітей, Вікторія опікувалася меншими 
братиком і сестричкою. Брала активну 
участь у концертах агітбригади на по-
льових станах колгоспу, бачила нелегкі 
трудові будні земляків, розуміла, скільки 
зусиль і енергії докладає тато, аби госпо-
дарство було міцним, а люди – задоволе-
ні умовами праці.
З юних літ Вікторія любила вирощува-
ти квіти й інші рослини, добре вчилася 

Вікторія Головко 
відзначена орденом 
«Берегиня України»
Ця народна відзнака з‘явилася в нашій державі за ініціативою Українського 
інформаційно-видавничого центру «Галактика» та народного депутата 
Олександра Марченка. Нагорода запроваджена з метою гідного 
представлення та об’єднання українських жінок, які присвятили своє 
життя відродженню та звеличенню Батьківщини добрими справами.  На 
«Берегиню України» номінують невтомних, мудрих, талановитих українок, 
які нарівні з чоловіками, а часом і випереджуючи їх, досягають значних 
успіхів у діяльності, що возвеличує націю. Це керівники підприємств, 
державних і недержавних структур, громадських організацій, спеціалісти 
різних галузей, громадські та політичні діячки, благодійниці, митці тощо.

в школі та університеті. Усвідомила 
- чогось в житті можна досягти лише 
власним розумом і працею. А життєву 
долю поєднала із рідним за духом одно-
сельцем Андрієм Івановичем Головком 
під час навчання у вузах. Коли обирали 
день весілля – 24 серпня 1991 р. - не ві-
дали, яким він стане величним в історії 
України. Тож в день особистого свята 
було і хвилююче, прекрасне відчуття 
відродження держави. Після вузів кілька 
років працювали в Дніпропетровську, 
Вікторія Анатоліївна вчителем історії в 
школі, Андрій Іванович - кардіологом у 
лікарні.
Але коли обоє люблять землю, це бага-
то значить. Головки відчували себе в мі-
сті гостями, тому переїхали в Бабайківку 
Царичанського району до хатини, яку 
мали як дачу. Взяли 50 гектарів ріллі для 
ФГ «Вікторія», не маючи навіть трактора. 
Роками виплачували кредити, стягалися 
на власну техніку. Вирощували свиней, 
тримали чимало корів, будували влас-
ний дім, забувши про відпустки та ви-
хідні. Згодом прийшов досвід, і збулася 
ще одна мрія Вікторії Анатоліївни - на 
занедбаних землях біля Комарівки поча-
ли вирощувати виноград, аґрус, ожину, 
малину, полуниці. Вступили до коопе-
ративу «Ягідний» в Могилеві, бо спільна 
праця дає кращі результати.
За вагомий особистий внесок у розвиток 
сільськогосподарської галузі, багаторіч-
ну сумлінну працю Вікторія Головко 

в жовтні 2014-го нагороджена Почесною 
грамотою Дніпропетровської облради, в 
липні 2019-го - Грамотою Дніпровського 
ДАЕУ за співпрацю з аграрним ліцеєм 
Франції та прийом іноземних студентів на 
практику, нагороджена кількома Грамота-
ми Царичанської районної ради, а у серпні 
2020-го - Грамотою Дніпропетровської 
облради за вагомий особистий внесок у 
соціально-економічний розвиток регіону 
та високий професіоналізм.
Вже втретє Вікторія Головко обрана депу-
татом, тепер Царичанської ОТГ, невтомно 
відстоює власні та суспільні інтереси зем-
ляків, допомагає воїнам АТО. Її організа-
торський талант знають фермери Цари-
чанського району, обравши головою Асо-
ціації. Кажуть: «Віто, ми нашим дружинам 
радимо брати приклад з тебе!» І чують у 
відповідь: «Якби в мене не було такого му-
дрого чоловіка, не було б такої мене!» Двоє 

із трьох дітей Головків, Роман і Аліна, вже 
закінчили вузи і вдумливо працюють з 
батьками на землі. Вікторія Анатоліївна 
найдужче прагне, щоб усі діти України 
трудилися і були щасливі у своїй державі, 
не гибіли на чужині. І щоб рідна земля, 
полита кров’ю поколінь героїв, не стала 
іноземною власністю, а українці – гостя-
ми на ній.
Зі святом Весни Вас, Вікторіє Анатоліївно, 
і всеукраїнським визнанням «Берегинею 
України»!  Вам і всім Матерям-Береги-
ням України, дорослим і ще маленьким, 
доброго здоров’я, щоб кожен день при-
носив тільки радість, а рідні та близькі 
дарували турботу, кохані люди – тепло. 
Нехай на українському жіночому рушни-
кові ваші долі квітнуть лише яскравими 
життєвими фарбами, для розквіту нашої 
спільної неньки України!

Григорій ДАВИДЕНКО. 

ЗАКОНОПРОЄКТ №4046, який  депутати 
прийняли в першому читанні, суттєво полегшує 
роботу фермерським господарствам. Про це у 

Facebook написав член депутатської групи «Партія 
«За майбутнє», секретар Комітету Верховної Ради 
України з питань аграрної та земельної політики Іван 
Чайківський. 
Відповідно до документу, землі фермерського 
господарства можуть складатися з:
земельних ділянок, які належать громадянам-членам 
фермерського господарства на праві власності та/або 
користування;

ВерховнаРада проголосувала 
законопроєкт, який підтримає 

фермерські господарства

земельних ділянок, які належать  фермерському 
господарству на праві власності та/або  користування.
Фермерському господарству, голова якого має вік до 35 
років (включно), може надаватися грошова допомога за 
рахунок державного бюджету у розмірі та у порядку, 
що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Кошти Українського державного фонду підтримки 
фермерських господарств надаються фермерським 
господарствам на безповоротній основі та на 
конкурсних засадах на поворотній основі на цілі та у 
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, 
а також  спрямовуються на забезпечення гарантій, 

поруки під час кредитування банками фермерських 
господарств.
Законом пропонуються такі зміни:
надати право передачі земель, які є у громадян – членів 
фермерського господарства на праві постійного 
користування або на праві власності, у власність 
фермерського господарства:
надати право вносити до статутного капіталу 
фермерського господарству земельні ділянки, 
що належать фермерському господарства на 
праві власності або користування (Це дозволить 
фермерським господарствам, що обробляють 
такі земельні ділянки, мати доступ до державної 
підтримки);
надати право фермерському господарству на 
орендованій земельній ділянці, за письмовою 
згодою орендодавця, зводити в установленому 
законодавством порядку житлові будинки, будівлі та 
споруди, а також закладати багаторічні насадження, 
здійснювати будівництво водогосподарських споруд та 
меліоративних систем;
створюються однакові умови для усіх фермерських 
господарств щодо напрямків використання коштів 
фінансової підтримки через Український державний 
фонд підтримки фермерських господарств.
Все це дозволить фермерам стати міцнішими у 
фінансовому плані, а це дуже важливо напередодні 
відкриття ринку землі», – наголосив Чайківський.
Нагадаємо, що в Україні пропонують відновити 
посаду заступника з питань фермерів при 
Мінагрополітики. 

ТАКУ ВАЖЛИВУ для людства істину 
постійно нагадує легендарний мандрівник, 
фахівець з екстремального одиночного 

виживання, історик-дослідник Сергій 
Гордієнко із передмістя Дніпра. Більше ніж 
півстоліття вивчає він природу нашої планети 
Земля і власним прикладом переконує, 
що людина може вижити у найбільш 
несприятливих кліматичних умовах. Сергій 
Іванович є академіком кількох установ, дійсним 
членом Українського географічного товариства 
і почесним - Національного географічного 
товариства США. А працює відомий 
полярник доцентом Київського університету 
туризму, економіки і права, тож  студенти із 
захопленням відвідують його лекції.
Під час суворих морозів 13 лютого 63-річний 
Сергій Гордієнко розпочав свій черговий 
піший перехід, підтриманий Дніпровським 
регіональним центром ЮНЕСКО, цього разу 
Дніпро – Київ – Дніпро різними маршрутами 
завдовжки тисячу кілометрів. Похід 
присвячений 25-літтю Першої української 
наукової експедиції в Антарктиду 1996–1997 
років, де він був інструктором з техніки 
безпеки у високих широтах. Тоді С. Гордієнко 
здійснив доти неймовірну річ - семимісячний 
перехід вздовж Антарктичного півострова, 
за що отримав медаль від Українського 
Антарктичного Центру «За вдалу зимівлю». За 
період своєї науково-професійної діяльності 
він двічі (1995, 1998 роки) досягав Північного 
Полюса з експедиційною групою «Арктика», 
першим в історії підняв над ним державний 
прапор України.

Під час маршруту на Київ Сергій Гордієнко 18 лютого 
зупинявся в селі Протовчі Могилівської ОТГ, давньо-
му центрі Протовчанської паланки славного Війська 
Запорозького низового, де і сьогодні старші за віком 
чоловіки вітаються з молодшими традиційним «Здоров 
будь, козаче!» Мандрівника запросили привітні місцеві 
господарі Микола Шевченко, Олександр Доброволь-
ський, Андрій Оселедець. Для читачів «Фермера Прид-
ніпров’я» Сергій Іванович дав інтерв’ю, у якому серед 
іншого розкрив і причини участі України у дослідженні 
далекої Антарктики: 
- В Антарктиді станцію «Фарадей» збудувала і трива-
лий час утримувала Англія, проводила там наукові 
дослідження. Але 25 років тому вирішила припинити 
роботи, а станцію подарувати країні, вчені якої підго-
тують потужну програму досліджень та будуть готові 
втілити її в життя. І українські науковці виграли цей бій 
у цілої низки країн! Відтоді вже чверть віку досліджуємо 
Антарктиду, дані з метеорології, біофізики тощо пере-
даємо і Англії. Там побували вже більше трьохсот укра-
їнських полярників.

- Сергію Івановичу, українська експедиція обмежу-
ється виключно науковими дослідженнями?
- Перебуваючи на шостому, найменш дослідженому 
континенті разом із представниками невеликого чис-
ла країн, ми фактично закріплюємо цю територію за 
Україною. Рано чи пізно Антарктида буде розділена 
між державами. Там знайдені поклади руд, багато 
аметистів, рубінів, є газ, нафта. А головне надбання 
– чиста вода в твердому стані, це чисті ліки. Кілька 
європейських країн вже беруть крижані глиби в Ан-
тарктиді і возять у спеціальних контейнерах додому. А 
питання використання криля, це дрібні морські рако-
подібні, виникло ще 1949 року. Сьогодні Нідерланди 
виловлюють криля біля Антарктиди і добавляють в 
раціон коровам, що дає гарні надої молока.

- Як Вам вдалося за сім місяців самому здійснити се-
мимісячний перехід вздовж узбережжя Антарктиди?
- Не в кожної людини психіка може витримати таке 
тривале перебування без соціуму, потрібні тренуван-
ня, фізичний розвиток. А ще сезон 1996 – 1997 років 
був одним із найтепліших в історії Антарктики. Я 
збирав дані про погоду, схід лавин, озоновий шар, 
стокові вітри, процеси утворення айсбергів (за даними 
«Гардіан», 26 лютого від льодовика Бранта відколовся 
величезний айсберг площею 1270 квадратних кіломе-
трів і товщиною 150 метрів - прим. авт.). В Антарктиді 
погоди стійкіші, морози в чистому повітрі переносять-
ся легше, на хвороби легень ми не страждали. Найкри-
тичніша ситуація була в мене тоді, коли закріплена на 
льоду палатка відтанула, і її знесло у відкрите море. 
Довелося стрибати за нею у крижану воду, бо без па-
латки я б точно загинув. Отримав величезне переохо-
лодження, але вижив і продовжив перехід загальною 
довжиною тисячу кілометрів.

- Що варто знати для дій в екстремальних ситуаціях?  
- Наука виживання є найголовнішою для людини. Це 

«Наука 
виживання – 
головна 
для людини»

постійна готовність до надзвичайних ситуацій, вміння 
діяти в них. Під час походів усе залежить від того, що 
буде на маршруті, усе передбачити складно за при-
казкою «Домашня думка в дорогу не годиться». Для 
прикладу, альпініст Олексій Коровін зірвався з висоти 
70 метрів. Але він усіма способами намагався знизити 
швидкість падіння, в результаті лише зламав руку. 
Віра і тренування роблять усе. Є і екстремальні умови 
в соціумі, де відбуваються війни, революції, є кримі-
ногенні ситуації в родинах, де практикується насилля. 
В Україні чимало людей гине від бродячих собак, від 
Дніпра я вже зустрів 4 такі зграї. Велика небезпека 
може чатувати навіть у власній будівлі - від перегляду 
дітьми з несформованою психікою сайтів типу «синій 
кит», що підштовхують їх до самовбивства. Дуже важ-
ливо зацікавити дітей радістю до життя, прагненню 
бачити всю красу нашої унікальної планети Земля, 
важливості місії людства зберегти природу і людський 
рід у ній. Є дуже корисна порада Льва Толстого: «Чи-
тайте – і туман розвіється!»

- Сергію Івановичу, Ви побували на всіх континен-
тах, окрім Австралії. На якому з них найнесприят-
ливіші кліматичні умови?
-  Найжорстокіші морози з ураганами бувають на 
півночі Сибіру. А в Амазонії постійне тепло, але там 
справжнє пекло для людини. Ростуть секвойї до 50 м 
висоти, нижче інші дерева, ліани, квіти, безліч павуко-
подібних, змій, анаконд, є ягуари, більшість трав’яних 
рослин – отруйні. У річках – піраньї, гігантські ри-
би-хижаки арапаїми, електровугрі, величезні видри. 
Плюс комарі, москіти, птахи, земноводні, це безкінеч-
не пекло живих організмів, які борються за виживан-
ня, постійні дощі і вологість. Я з індіанцями йшов по 
Амазонії 7 місяців, харчувалися переважно рибою і 
зміями. А одному там неможливо вижити.

- Що з харчів зазвичай берете з собою?
- Це рис, гречка, макарони, варю їх і добавляю суху 
ковбасу, беру горіхи, сухофрукти, шоколад і трохи 
сала. Під час морських походів, коли шторм і нічого не 
можна приготувати через хитавицю, проколюю пакет 
з гречкою і запускаю в нього трохи морської води. За 
кілька годин вона набухає, і на ній можна протрима-
тися кілька діб. У Турції я розповів про цей «рецепт», і 
його взяли «на озброєння» їхні військові моряки.

- А кумедні ситуації бували у подорожах?
- Одразу після повернення з Антарктиди в мене була 
довжелезна борода. І в місті якась бабуся раптом 
падає мені до ніг із проханням: «Святий отче, благо-
словіть!» А якось іду по Сибіру, зупиняється «джип». 
Виходять четверо в добротних костюмах, дивляться 
на мене відкритими очима – звідки йдете? Полковник 
Ісаєв, - жартую - іду з німецького полону! «Так ми ж 
тих гітлерівців давно повбивали!» - щиро здивувалися. 
Ще був  випадок на Далекому Сході. Там Японія, щоб 
не утилізувати старі автомобілі, віддає їх РФ. І їх пере-
ганяють озброєні групи далі на континент, мають на 

цьому зиск. Іду, зупиняється авто, виходять «братки» 
з автоматами. Поговорили, вони поїхали. Потім вер-
таються: «Батя, далі не можна йти без нічого! Даруємо 
тобі «калаш» із парою рожків патронів і 4 гранати». 
Довго переконував їх, все ж одну гранату мусив узяти. 
Потім вона врятувала мені життя. За нами з собакою 
внадився ведмідь, щодня підходив усе ближче. Коли 
став на задні лапи і пішов на нас, хай вибачить, грана-
та допомогла.        

- Чи зустрічаєте в походах українців, яке ставлення 
різних народів до одинокого мандрівника?
- Чимало українців з діаспори зустрічав під час пере-
ходу по Південній Америці – в Аргентині, Болівії, Па-
рагваї, Бразилії, займаються переважно тваринництвом, 
вони розуміють мене з півслова. Для мусульман людина, 
що йде одна – посланець Аллаха, добре ставляться. Всі 
народи перевіряють тебе. Можна програти боротьбу, але 
приймати її необхідно. Доводилося і битися, потім обій-
малися. В деяких племенах перевіряли, чи вмію я стріля-
ти з лука або метати спис. Дивна країна Китай, до чужих 
там ставляться з інтересом, люди гостинні. У Тібеті мені 
пропонували залишитися ламою. До найжорстокіших я 
б відніс бурятів. Вони просто ненавидять білих, всіх і вся. У 
них був предок Чингізхан, цим дуже гордяться. Поблизу 
Улан – Уде я йшов виключно із провідником. Неспроста 
значна частина російських найманців у війні на Донбасі – 
буряти.

- Сергію Івановичу, а ставлення до природи у світі 
скрізь теж різне?
- Тут за добрий взірець слугують країни Західної Єв-
ропи, де кожне дерево на обліку, і ніхто й не подумає 
його знищити, бо кара надзвичайно сувора. Не смі-
тять, не збирають гриби, бо це харч білочок, лисичок 
тощо. А в Амазонії браконьєрів влада розстрілює на 
місці, без суду чи слідства. У Румунії заборонили по-
лювання, а хто хоче постріляти, є спеціальні тири.

- Ми ж в Україні ставимося до природи ще пере-
важно як до ресурсу, а не як до своєї матері…
- Так, на жаль. У Самарському бору довелося бачити 
сотні людей на машинах від «копійки» до «форда», і 
всі виходили з лісу з цілими відрами грибів чи шип-
шини, якою взимку харчуються птахи. Самарський бір 
дуже давній, він згадується ще Нестором-літописцем, 
це природний національний парк, йому треба надати 
цей статус якомога швидше. Треба врятувати і красу-
ню Оріль, зняти з неї ці остогидлі кайдани-греблі. Біля 
Нехворощі місцеві розповідали, що раніше туди захо-
дили на нерест дніпровські осетри. Треба думати, що 
залишимо потомкам. А оці випалювання, котрі ще є, 
рубка дерев і розорювання лук – так швидше в Україну 
прийде Сахара. Змінам клімату треба протидіяти не 
лише на папері, як досі.

- Як, на Вашу думку, достукатися до сліпоглухоні-
мої в цьому плані нашої влади, щоб на Січеслав-
щині площа заповідних територій була не жалю-
гідні 3, 4 %, як тепер, а хоча б 15 %, що є нормою 
для країн Європейського Союзу?
- Тут варто писати листи Президенту України через со-
цмережі, зв’язуватися із громадськими організаціями, які 
борються за збереження природи, творчими спілками 
- письменників, композиторів, художників. Потрібні і ма-
сові звернення дітей – дядьку Президенте, пощадіть нас, 
не вбивайте ліс і річку! Маючі очі та почують.

- В Україні все гаразд із освітою?
- Триває гонитва за оцінками, золотими медалями, 
це зайве. Дитині треба розвивати її талант, до чого в 
неї лежить душа. Треба вертатися до джерел народної 
духовності, дослухатися до совісті. Совість, це вістка від 
Бога через душу людини. Педагог - артист, який має 
побачити і розвинути талант дитини, який у неї є. 

- Дякую за інтерв’ю, Сергію Івановичу, щасливої 
дороги!

Вів розмову Григорій ДАВИДЕНКО.
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Звільнення зроботи,

Кодекс законів про працю 
України (у редакції від 
04.02.2020 р.) містить 
вичерпний перелік 
підстав для припинення 
трудових відносин. 
Питання обліку в 
центрі зайнятості після 
звільнення з роботу 
визначені Порядком 
надання допомоги 
по безробіттю, у тому 
числі одноразової її 
виплати для 
організації безробітним 
підприємницької 
діяльності, що 
затверджений наказом 
Міністерства соціальної 
політики України № 613 
від 15.06.2015 р.
Допомога по безробіттю 
надається особам, 
які мають страховий 
стаж. Страховий стаж 
обчислюється центрами 
зайнятості за даними 
персоніфікованого 
обліку відомостей про 
застрахованих осіб. За 
умовами статті 43 Закону 
України «Про зайнятість 
населення», статус 
безробітного можуть 
отримати:
— непрацюючі особи працездат-
ного віку до призначення пенсії, 
які через відсутність роботи не 
мають заробітку, але готові та 
здатні приступити до трудової 
діяльності;
— особи, молодше 16 років, які пра-
цювали і були звільнені у зв’язку 
з припиненням або перепрофілю-
ванням підприємств, скорочен-
ням чисельності штату;
— люди з інвалідністю, які не 
досягли пенсійного віку і отри-
мують пенсію з інвалідності або 
соціальну допомогу.
Центр зайнятості призначає до-
помогу по безробіттю з восьмого 
дня після реєстрації безробітного 
за його особистою заявою. У той 
же час, у разі звільнення за влас-
ним бажанням (стаття 38 Кодексу 
законів про працю України) або за 
порушення трудової дисципліни, 
то виплати нараховуються лише 
на 91-й день. Це означає, якщо 
працівник звільняється за влас-
ним бажанням, то допомогу він 
отримає тільки на 91-й календар-
ний день, а якщо за згодою сторін 
– на 8-й день після реєстрації в 
Центрі зайнятості.
Тривалість виплати допомоги:

що надає право 
стати на облік                          
у центрі зайнятості

— для осіб передпенсійного віку – 
720 днів;
— загальна тривалість для біль-
шості непрацюючих громадян – 
360 днів;
— звільнення за власним бажан-
ням, за згодою сторін, а також за 
пунктами 3, 4, 7, 8 статті 40, стат-
тями 41 (окрім пункту 5) і 45 Ко-
дексу законів про працю України 
– 270 днів.
— для молоді, яка закінчила або 
припинила навчання у загально-
освітніх, професійно-технічних 
і вищих навчальних закладах, 
звільнилася зі строкової військо-
вої служби, і для переселенців – 
180 днів.
Розмір допомоги по безробіттю 
залежить від декількох факторів:
— від страхового стажу,
— заробітної плати (доходу),
— а також довідок про грошове 
забезпечення, виданих особі вій-
ськовими комісаріатами, де така 
особа перебувала на обліку, вій-
ськовими частинами, органами, 
де особа проходила службу.
На розмір допомоги та тривалість 
виплат допомоги по безробіттю 
впливають як страховий стаж, 
так і стаття, за якою було звільне-
но працівника. Саме це потрібно 
враховувати працівникам, які 
звільняються. Оскільки, «вдала» 
стаття для звільнення і відсут-
ність страхового стажу можуть 
унеможливити отримання допо-
моги в Центрі зайнятості.
1)Якщо страховий стаж звільнено-
го працівника протягом 12 міся-
ців, що передують його реєстрації 
як безробітного, становить шість 
або більше місяців, допомога по 
безробіттю визначається у від-
сотках до середньої заробітної 
плати:
— до 2 років – 50 відсотків;
— від 2 до 6 років – 55 відсотків;
— від 6 до 10 років – 60 відсотків;
— понад 10 років – 70 відсотків.
Залежно від тривалості безробіт-
тя допомога по безробіттю змен-
шується і виплачується у відсо-
тках до визначеного розміру:
— перші 90 календарних днів – 100 
відсотків;
— протягом наступних 90 кален-
дарних днів – 80 відсотків;
— надалі – 70 відсотків.
2)Якщо страховий стаж звіль-
неного працівника протягом 12 
місяців, які передують реєстрації 
його як безробітного, менший 
шести місяців або працівник був 
звільнений з останнього місця 
роботи на підставах:
— систематичного невиконання 
працівником без поважних при-
чин обов’язків, покладених на 

нього трудовим договором або 
правилами внутрішнього тру-
дового розпорядку, якщо до пра-
цівника раніше застосовувалися 
заходи дисциплінарного чи гро-
мадського стягнення;
— прогулу (в тому числі відсутно-
сті на роботі більше трьох годин 
протягом робочого дня) без по-
важних причин;
— появи на роботі в нетверезому 
стані, у стані наркотичного або 
токсичного сп’яніння;
— вчинення за місцем роботи роз-
крадання (в тому числі дрібного) 
майна власника, встановленого 
вироком суду, що набрав законної 
сили, чи постановою органу, до 
компетенції якого входить накла-
дення адміністративного стяг-
нення або застосування заходів 
громадського впливу;
— одноразового грубого порушен-
ня трудових обов’язків;
— винних дій керівника підпри-
ємства, установи, організації, 
внаслідок чого заробітна плата 
виплачувалася несвоєчасно або в 
розмірах, нижчих від установле-
ного законом розміру мінімальної 
заробітної плати;
— винних дій працівника, який 
безпосередньо обслуговує грошо-
ві, товарні або культурні цінності, 
якщо ці дії дають підстави для 
втрати довір’я до нього з боку 
власника або уповноваженого 
ним органу;
— вчинення працівником, який 
виконує виховні функції, амо-
рального проступку, не сумісного 
з продовженням даної роботи;
— перебування всупереч вимогам 
Закону України “Про запобігання 
корупції” у прямому підпорядку-
ванні у близької особи;
— наявності у працівника реаль-
ного чи потенційного конфлікту 
інтересів, який має постійний ха-
рактер і не може бути врегульова-
ний в інший спосіб, передбачений 
Законом України «Про запобіган-
ня корупції»;
— розірвання трудового договору 
з керівником на вимогу виборно-
го органу первинної профспілко-
вої організації (профспілкового 
представника);
— та в разі, якщо ця робота була її 
останнім видом зайнятості, допо-
мога по безробіттю призначаєть-
ся в мінімальному розмірі.
Окрім того, всім особам зі стату-
сом безробітного потрібно знати, 
що сума виплат зменшується  за-
лежно від тривалості відсутності 
офіційного працевлаштування. У 
перші 90 днів безробітний отри-
мує 100% призначеної йому гро-
шової допомоги, наступні 3 місяці 
— 80%, а в період, що залишився, 
виплати становлять 70%.
Отже, із наведеного аналізу норм 
чинного законодавства можна 
зробити наступні висновки:
— якщо працівник звільняється 

за власним бажанням без по-
важних причин та планує звер-
татися до Центру зайнятості, то 
термін виплати допомоги по без-
робіттю становить мах 270 днів, а 
саму допомогу він отримає тіль-
ки на 91-й календарний день з 
моменту звернення до Центру за-
йнятості. У разі, якщо в трудовій 
книжці, коли працівник звіль-
няється за власним бажанням 
вказано про поважну причину 
(наприклад, переїзд на нове міс-
це проживання, переведення чо-
ловіка або жінки на роботу в іншу 
місцевість), то термін виплати по 
безробіттю не скорочується і ста-
новить 360 календарних днів;
— якщо працівника звільнено за 
порушення трудової дисципліни 
(пункти 3, 4, 7, 8 статті 40, статті 
41 (окрім пункту 5), статті 45), то 
також виплати по безробіттю 
становлять мах 270 днів, а розмір 
допомоги встановлюється міні-
мальним. Сьогодні – це 650 грн.;
— якщо працівника звільнено у 
зв’язку із зміною в організації 
виробництва і праці, в тому числі 
ліквідації, реорганізації, банкрут-
ства підприємства, скорочення 
чисельності або штату працівни-
ків (п. 1 ст. 40 КЗпП України), то 
виплата допомоги по безробіттю 
відкладається на місячний тер-
мін, але виплачується усі 360 ка-
лендарних днів;
— звільнення за згодою сторін 
або у зв’язку із закінченням 
строку трудового договору надає 
можливість працівнику зареє-
струватися в Центрі зайнятості 
вже на 8 день після подання за-
яви. Допомогу працівник буде 
отримувати 360 календарних 
днів.
Розмір же самої допомоги, ок-
рім допомоги у разі порушення 
трудової дисципліни, буде вже 
залежати від страхового стажу, 
заробітної плати та довідок про 
грошове забезпечення, виданих 
особі військовими комісаріата-
ми, де така особа перебувала на 
обліку, військовими частинами, 
органами, де особа проходила 
службу.
У той же час, у період дії каранти-
ну в Україні:
— реєстрація безробітних здійс-
нюється з першого дня подання 
відповідної заяви до центрів за-
йнятості.
— допомога в зв’язку з безробіт-
тям виплачується з першого 
дня після того, як безробітний 
дистанційно став на облік в біржі 
праці;
— розмір мінімальної допомоги 
підвищено до 1000.00 грн.(для 
працівників, які були звільнені за 
порушення трудової дисципліни).

Вікторія ПОЛІЩУК, адвокат, 
Голова Комітету з трудового 

права НААУ.
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З надобитьсяН а порі, на часі

З доровенькі були!

Для облаштування городу можна скористатися і 
незвичайними ємностями.
У переносного городу є ряд переваг. По-перше, 
це вільне розташування: ви можете розмістити 
мобільну грядку навіть на бетонованому 
майданчику біля будинку. По-друге, економія 
місця: розташовані у кілька ярусів ємності 
займають зовсім незначну площу, інформує Ukr.
Media.
Але це ще не усі плюси переносного городу.

Переваги мобільних грядок
Якщо ви тільки недавно придбали ділянку і 
займатися окультуренням землі часу поки 
немає, а власних огірочків вже хочеться, 
посадіть овочі у контейнери. Поки руки дійдуть 
до розробки цілини, ви встигнете отримати 
кілька врожаїв овочів. Цей час, до речі, можна 
витратити з ще більшою користю. На місце 
майбутнього городу постеліть чорний матеріал, 
що не пропускає воду і світло, та вже на нього 
встановіть контейнери. Через рік-два, коли ви 
візьметеся за розробку цієї ділянки, під плівкою 
ви не знайдете жодного бур’яну!
Позбутися від великих бур’янів (наприклад, 
від лопуха або хрону) можна і у такий спосіб. 
Зріжте стебло рослини до поверхні землі. Потім 
принесіть мобільну грядку і встановіть її прямо 
на місце зростання бур’яну. Ємність не дасть 
бур’яну можливості зростати, і він загине.

Як облаштувати город у незвичайних 
ємностях 

Якщо на вашій ділянці важкий глинистий ґрунт, 
де не росте нічого корисного, вас також виручить 
мобільний город. Ґрунту для наповнення 
ємностей потрібно у кілька разів менше, ніж для 
звичайних грядок. На дно контейнера укладіть 
рослинні залишки, а потім до верхівки заповніть 
його родючою землею — і міні-грядка готова.

Відра
Найпоширеніший варіант мобільного городу — 
це посадка овочів у металеві ємності. На кожній 
дачі завжди знайдуться діряві відра, іржаві баки, 
алюмінієві ванночки, старі лійки і інші подібні 
ємності, які давно вже не служать за прямим 
призначенням. Зробіть у них дренажні отвори, 

наповніть землею — і міні-грядка для овочів 
готова.
Де можна розташувати такі мобільні грядки на 
ділянці? Ємності з рослинами можна поставити 
навколо (а після похолодання і всередині) 
теплиці, уздовж паркану, на терасі — взагалі, у 
будь-якому сонячному і закритому від сильних 
вітрів місці, де ці грядки не будуть заважати 
пересуватися.

Пластикові ємності
Пластикові тази і відра приходять у 
непридатність ще швидше, ніж металеві 
ємності. Відламалася дужка у відра, з’явилася 
невелика тріщина у тазику — і господиня 
готова викинути непотрібну річ на смітник. 
Однак цьому «сміттю» можна дати друге життя, 
перетворивши на мобільні грядки.
На відміну від пластикових квіткових горщиків, 
які під впливом яскравого сонця і морозу 
стають дуже крихкими і легко ламаються під 
час переміщення, відра і тази зроблені з більш 
міцного матеріалу. Вони служитимуть вам не 
один рік.
Перед використанням виконайте у нижній 
частині ємності кілька дренажних отворів і 
поставте «грядку» на підставку — так зайва 
волога після дощу або надмірного поливу буде 
легко йти з відра або тазика.

Екологічно чистий урожай — мрія будь-якого 
господаря. А все тому, що без хімії зараз щось 
виростити дуже складно. Але ж рятівні засоби 
завжди у нас під рукою і ними можна замінити 
дорогу хімію.

Золото, але не блищить
Попіл— відмінне комплексне добриво. У ньому 

немає тільки азоту, зате міститься більше трид-
цяти елементів живлення. І немає хлору, якого 
багато рослин не переносять. Попіл знижує кис-
лотність ґрунту, підвищує зимостійкість культур, 
розкладає органіку, роблячи елементи живлення 
доступними для рослин, розпушує ґрунт.

Якщо ґрунт глинистий, попіл вносять з осені, 
якщо піщаний — навесні. Змішувати з азотними 
добривами, гноєм або пташиним послідом не 
можна — втратите половину азоту. Попіл розпи-
люють по ділянці один раз у два-три роки або 
вносять у посадкові лунки щороку.

Вплив його на рослини просто магічний: не 
лише підвищується урожай, але і поліпшується 
якість плодів. Особливо сильно він впливає на 
картоплю. Тільки збирати і зберігати її треба в 
сухому місці, щоб не втратити калій і деякі інші 
елементи.

1 кг попелу замінює 220 г гранульованого су-
перфосфату, 240 хлористого калію і 500 г вапна.

Один теж у полі воїн
Марганцівка — найпростіший і найбільш 

ефективний засіб проти шкідників і хвороб рос-
лин. Узагалі, кращого антисептика поки просто 
не придумали.

Найчастіше від її нестачі страждають буряк, 
картопля, огірки, капуста, квасоля, персик, ви-
шня, слива, абрикос, яблуня, малина. За допо-
могою марганцівки можна обійтися в окремі 
роки без фунгіцидів. Використовують її в дозу-
ванні 2-3 г на 10 л води. З її допомогою можна 
врятувати розсаду від чорної ніжки і корене-
вих гнилей. Її розчин може відлякати навіть 
дротяників.

Це відмінний засіб від фітофтори. Рожева 
вода здатна впоратися і з борошнистою росою. 
Як тільки рослини захворіли, треба обприскати 
їх, взявши 3 г марганцівки на 10 л води. Обробку 
треба повторити пару раз через 2-3 дні.

Посоліть...для смаку
Звичайна сіль допомагає не лише на кухні, 

але і на городі. Потрапивши в ґрунт, вона стає 
каталізатором, що прискорює надходження в 
рослини елементів живлення. Корисна вона 
для сухих ґрунтів. Але використовувати її 
можна лише тоді, коли грядки добре удобрені, 
або застосовувати її разом із добривами, розки-
даючи її під кронами дерев в кількості 60-80 г 
на дерево.

Але найбільше сіль любить буряк, від неї він 
стає солодшим, та й урожайність підвищуєть-
ся. Підсолюють коренеплід у дозуванні 30-40 г 
на 10 л води двічі: один раз у фазі п’яти-восьми 
листків, другий раз — через два тижні.

Також солона вода відлякує морквяну і ци-
булеву муху. Але будьте обережні: передозуван-
ня призведе до засолювання ґрунту і знижен-
ня врожаїв.  

Екологічне 
добриво: 
чим замінити 
дорогу хімію

ПІДВИЩУЮТЬ ШАНСИ ЗАВАГІТНІТИ
Якщо у ваших найближчих планах на майбутнє — щасливе 
материнство, швидше за усе лікарі порадять вам не 
нехтувати вітаміном Е, він збільшує ймовірність зачаття. 
А цього вітаміну дуже багато не лише у соняшниковій олії, 
яку ви напевно не захочете пити столовими ложками, але 
й у цілком приємній на смак халві, особливо домашнього 
приготування. Тож забудьте про магазини і вирушайте на 
недільний ринок, там на вас чекає велике різноманіття 
видів цього східного смаколика. І до речі, халва власного 
приготування набагато смачніша, ніж магазинна
.
ПОЛЕГШУЮТЬ БІЛЬ ПІД ЧАС МЕНСТРУАЦІЇ
Ви ніколи не помічали, що перед початком критичних 
днів нам може бути просто необхідно з’їсти шоколадку 
або будь-який інший вид солодощів? Виявляється, таким 
чином, організм сигналізує про зміну рівня гормонів у 
організмі. Магній, що міститься у шоколаді (достатньо 50 
грамів, де й міститься добова норма магнію), допоможе 
зняти біль у нижній частині живота, а звичайнісінький 
бісквіт може у ці дні підвищити рівень серотоніну, 
речовини, що впливає на наш настрій. До речі, те ж саме 
стосується й морозива — воно, мабуть, здатне полегшити 
хворобливі відчуття навіть швидше, ніж шоколад.

ПРОВОКУЮТЬ МОЗКОВУ АКТИВНІСТЬ
Серед продуктів, які активно впливають на мозкову 
діяльність, лідерами є солодощі. На першому місці міцно 
зафіксувався гіркий шоколад. Саме гіркий, з великим 
вмістом какао, а не молочні шоколадки, адже молочний 
шоколад, а тим більше з додаванням горіхів, — це зайві 
жири, які не дадуть сконцентруватися і можуть зробити 
вас повільними та навіть трохи загальмованими. І вже 
точно не білий шоколад, який, якщо чесно, взагалі не є 
шоколадом. Тому, якщо на роботі або під час навчального 
процесу має бути мозковий штурм — запасіться 
гірким шоколадом. До речі, він також і найбільш 
низькокалорійний, і добре допомагає впоратися з нервовим 
напруженням. Отже, такий десерт — відмінний помічник 
під час студентської сесії і здачі проекту на роботі.

Чому жінкам 
солодощі варто 
залишити                     
у своєму раціоні
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В американських магазинах здорового харчування та 
на фермерських ринках з’явився новий оригінальний 
овоч – кавунова редька.
Кавунова редька створена на базі редьки сорту 
Дайкон, але на відміну від своєї «матері» має 
зеленувату шкірку і червону середину, яка у розрізі 
нагадує кавун.
Кавунова редька не має смаку кавуна – її лише 
назвали так за вигляд, відомий як подоба рожево-
зеленому кавуну, який ми всі знаємо і любимо, – 
зазначає популярне видання Greenmatters.
Експерти радять покупцям, що відмовилися від 
гострої їжі, не вживати шкірку, а лише солодку 
рожеву середину. При цьому овоч має не лише 
їстівні коренеплоди, а й листя, а якому багато 
вітамінів.
Дослідження показали, що кавунова редька – 
відмінне джерело кальцію. Вона також містить 
мікроелементи рибофлавіну, ніацину, вітаміну В-6, 
вітаміну К, магнію, цинку, фосфору, міді, марганцю 
та натрію. Завдяки цим елементам нова культура 
допомагає знизити кров’яний тиск та зменшує стрес.
Прихильники кавунової редьки додають її у салати 
(до капусти і моркви), в ковбасні вироби, кладуть 
сирні тарілки і навіть роблять гарніри. Овоч також 
маринують у суміші червоного винного оцту та 
оливкової олії.

УПро царство квітів Ярослава Химинця, засно-
вника й голови фермерського господарства «Кві-
ти від Ярослава», що в с. Романівка Глобинського 
району, мені доводилося чути неодноразово, а 
нещодавно випала нагода познайомитися осо-
бисто. Зустрілися ми під час нещодавньої кон-
ференції Полтавського обласного об’єднання 
фермерів і приватних землевласників імені Героя 
України, Героя Небесної Сотні Віктора Чміленка. 
На виставку фермерської продукції, що проходи-
ла в межах заходу, Ярослав привіз частинку свого 
квіткового царства. 
Їх тисячі! Розкішні, неповторні, запашні! Серед 
них – витончені гвоздики, весняні тюльпани й 
тендітні крокуси, ніжні гіацинти й граціозні нар-

«Квіти від Ярослава»
циси, різнобарвні примули, петунії, сурфінії, а 
також агератуми, оксамитові чорнобривці, саль-
вії 
 «Взагалі квіти стали частиною мого життя ще 
зі студентських років, коли почав підробляти в 
столичному квітковому магазині, – розповідає 
Ярослав ХИМИНЕЦЬ. – Власне, відтоді в мене 
з’явилася мрія про започаткування власної спра-
ви з вирощування квітів на професійному рівні. 
Та і роботи на землі ніколи не боявся й не цу-
рався. Адже мої батьки – мама Марія Юріївна та 
нині покійний тато Юрій Іванович – усе життя 
вирощували овочі та розсаду, то і я завжди до-
помагав їм. Цим пояснюється моя любов до рос-
лин. Так, із часом мрія втілилася в життя й уже 
четвертий рік поспіль вирощуємо в теплицях 
широке різноманіття квітів на будь-який смак і 
уподобання, й пропонуємо до реалізації, як на 
зріз, так і в горщиках. Ви погляньте на ці тендітні 
рослини (демонструє Ярослав горщик із роже-
вою Ценерарією)! Як їх можна не любити?! Вони 
розфарбовують нашу сіру буденність, наповню-
ють позитивом та насичують життя яскравими 
емоціями. А ще в них є душа і вони дуже відчува-
ють людей. Тож, ми вкладаємо в них усю любов, 
а вони віддячують своєю красою. Безумовно, що 
біля рослин треба клопотатися, часом вони вима-
гають цілодобової уваги, бо треба підтримувати 
й відповідний температурний режим, проводити 
захист від хвороб і шкідників, вчасно здійснювати 
полив, підживлювати. Але це того варте!»
Наразі Ярослав Химинець планує розширити 
своє квіткове виробництво і облаштувати додат-
кові теплиці, забезпечити робочі місця для охо-
чих старанно працювати. 
Вирощену продукцію ФГ «Квіти від Ярослава» 
реалізовує в супермаркетах України, а також ко-
жен бажаючий може замовити розсаду, чи квіти 
в будь-якій кількості за телефоном. Крім того, 

організована система продажів і через інтернет 
– у Фейсбуці створена сторінка «Квіти від Ярос-
лава», де кожен може залишити замовлення в 
приватних повідомленнях. 
«Радію від того, коли бачу, як придбані в нас 
квіти прикрашають клумби, парки, прибудин-
кові території. Мені надзвичайно приємно, що 
наші гвоздики, тюльпани, гіацинти та інші квіти 
дарують людям позитивні емоції та хороший 
настрій», – підсумував Ярослав Химинець.

Марина БАБИЧ.

Маломиколаївка на Дніпропетровщині 
стала переможцем національного конкурсу 
“Неймовірні села України” і отримає грант 
на виробництво цукатів з гарбуза. Про це 
повідомляє прес-служба Дніпропетровської 
облдержадміністрації.

«Всеукраїнський конкурс «Неймовірні села 
України» проходить щороку. Території 
готують цікаві бізнес-проєкти, корисні для 
мешканців громади. Переможець отримує 
головний приз від Посольства Королівства 
Нідерландів в Україні – 100 тис. грн», – зазначили 
в департаменті економічного розвитку 
Дніпропетровської ОДА.
Цьогоріч кошти на реалізацію задумів 
отримає Маломиколаївка. Село невеличке – 280 
мешканців. Півсотні активістів згуртувалися 
навколо ідеї – налагодити виробництво 
цукатів із гарбуза. Продукцію реалізовувати 
через інтернет, виставки, фести спочатку в 
громаді, а згодом планують вийти на рівень 

Одне з сіл Дніпропетровщини 
отримає грант на виробництво 
гарбузових цукатів   

області й країни. У перспективі – експортувати 
смаколики за кордон.
«Гарбуз – головна «родзинка» Маломиколаївки. 
Його вирощують ледве не на кожному городі. 
Місцеві вирішили зробити гарбуз ще одним 
національним символом – на кшталт сала», – 
сказав голова Миколаївської територіальної 
громади Віктор Одоєвцев.
За призові кошти в селі планують придбати 
обладнання для виготовлення цукатів. 
Найперше – сушарки. Кажуть, грошей для 
старту вистачить. Як підуть продажі – 
розширюватимуться. Цьогоріч планують 
виготовити 120 кг сушених «гарбузяників».
«Наші маломиколаївці показали всій Україні, 
що це реально. Знайти креативну ідею. 
Підготувати бізнес-план. Презентувати проєкт 
на конкурсі. І принести інвестиції в село. А це і 
додаткові надходження до місцевого бюджету, і 
нові робочі місця», – додав Одоєвцев.
Загалом до конкурсу «Неймовірні села України» 
долучилися понад 200 населених пунктів країни.
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