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ЩЕ З ШКІЛЬНИХ УРОКІВ ПО ГЕОМЕТРІЇ КОЖЕН З НАС МАЄ ПАМ‘ЯТАТИ, ЩО ПРИЗМА 
– ЦЕ БАГАТОГРАННА ФІГУРА, КРІЗЬ ЯКУ, КОЛИ  ПРОПУСКАТИ ПРОМІНЬ СВІТЛА, ВІН 
БУДЕ У НІЙ НАЙНЕСПОДІВАНІШИМ ЧИНОМ ЗАЛОМЛЮВАТИСЯ ТА ЗМІНЮВАТИ 
СВІЙ НАПРЯМ РУХУ І З‘ЯВЛЯТИМЕТЬСЯ ТАМ ДАЛІ, ДЕ ЙОГО НІХТО НЕ ОЧІКУВАВ. 
ОДНАЧЕ Ж, А ЯКЩО СОТВОРИТИ ТАКУ ПРИЗМУ, КРІЗЬ ЯКУ МОЖНА СПРЯМОВУВАТИ 
ПОГЛЯДИ УСІХ НАС, АБИ МИ УСІ РАЗОМ БАЧИЛИ НЕ ТЕ, ЩО ЗА МЕЖАМИ ПРИЗМИ 
ВІДБУВАЄТЬСЯ НАСПРАВДІ, А ТЕ, ЩО КОМУСЬ ДУЖЕ ХОЧЕТЬСЯ, ЩОБ  МИ БАЧИЛИ 
– ЦЕ ВЖЕ ЗОВСІМ НІЯКА НЕ НАУКА, А У НАШОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ВИПАДКУ 
ШАХРАЙСТВО Й ЗЛОДІЙСТВО ДІЮЧОЇ НИНІ ВЛАДИ. ПРОСТІШЕ КАЖУЧИ, ВЛАДА, ЯКА 
СЬОГОДНІ САМА НЕ ЩО ІНШЕ, ЯК СКОПИЩЕ НЕГІДНИКІВ, НЕУКІВ І ЗЛОДІЇВ, ОТОЖ 
КРИВИХ ДЗЕРКАЛ, НАД УСЕ ВОЛІЄ, АБИ НАРОД ДИВИВСЯ НА ЧОРНЕ, А  БАЧИВ БІЛЕ. 
І ПОКІРНО ПОГОДЖУВАВСЯ, ЩО ТАК – ДЕ ТЕ ЖАХІТТЯ, У ЯКЕ ЖБУРНУЛИ УКРАЇНУ 

КРИВІ  ПРИЗМИ  КРИВИХ  ДЗЕРКАЛ

З плином часу ставляться крапки в поширених цієї 
жнивної пори  кримінальних провадженнях щодо 
арештів фермерської та селянської ріллі з посіва-
ми. Апеляційний розгляд гучних резонансних подій у 
Межівському районі, що сталися внаслідок рейдер-
ських за всіма ознаками дій місцевих правоохоронців 
стосовно ФГ «Калашник» зі Слов’янки, тривав упро-
довж двох судових засідань. Як відомо, під час нічного 
нападу 11 вересня на «Камаз» із соняшником голови 
господарства Олександра Калашника працівники 
слідчого відділу Межівського відділення поліції перейш-
ли усі законні і людські межі  дозволеного – обігнавши 
його приватним автомобілем, заходилися гатити по 
«Камазу» із табельної зброї… Майже рік фермер пле-
кав землю, сіяв, доглядав рослини і збирав урожай. І вже 
з ним на нього вночі напали зі зброєю невідомі. Якщо 
це не бандитизм, то що? Професійні дії «по-новому» 
реформованої поліції?
Після такої «законної» зупинки нападники, які вия-
вилися полісменами, силоміць витягли О. Калашника 
з кабіни. Геть забувши про те, що згідно із ч. 1 ст. 35 
ЗУ «Про Національну поліцію» мали підійти, чітко 
представитися, назвати причину зупинки. Вказати 
один із 9-ти пунктів цього закону, виключно які і 
дозволяють поліції зупиняти транспортний засіб на 
дорозі. Водій, до речі, не повинен при цьому виходити з 
кабіни. Та межівські нічні таті в погонах геть забули 
про українські закони і дану присягу – гуртом накину-
лися на молодого хлібороба Олександра Калашника, 
намагаючись за давньою недоброю практикою хутко 
«вирішити питання» на місці…
Вочевидь, це одна із українських «Говерл» рейдерства 
«в інтересах держави» полісменів, головним завданням 
яких, за Конституцією України, є захист прав грома-
дян. А що зухвалий напад не містить під собою навіть 
натяку на якесь законне підґрунтя, підтвердило за-
вершальне засідання Дніпровського апеляційного суду 
Дніпропетровської області 17 жовтня.

 Коли свавіллю правоохоронців 
на ланах покладемо край?

«Привіт корупціонерам!» 
Судді судової палати з розгляду кримінальних 

справ С. Крот, І. Живоглядова, О. Піскун всебічно 
і грунтовно розглянули апеляційну скаргу голо-
ви ФГ «Калашник» Олександра Калашника на ухвалу 
слідчого судді Межівського районного суду О. Юр’єва 
12 вересня про арешт земельної ділянки 8, 6 га та уро-

жаю соняшника 15, 8 т. В режимі відеоконференції з 
приміщення Межівського районного суду  в роботі 
засідання взяли участь прокурор Микола Кабанов та 
слідчий поліції Олег Кривонос, ініціатори криміналь-
ного провадження, яких апелянт вітав словами з підза-
головку. Для чого землі, яку обробляє фермер, і виро-
щеному ним насінню соняшника потрібен арешт? На 
основне суддівське запитання з Межової надійшли такі 
пояснення:

- Арешт накладений, щоб визначити, де знаходять-
ся державні 8, 6 гектари! – без тіні сумніву щодо за-
конності таких «дій» зауважив прокурор М. Кабанов. 
– Прошу звернути увагу - для розгляду факту самовіль-
ного зайняття земельної ділянки фермером О. Калаш-
ником, з урахуванням спеціалізації цього злочину, що 
кваліфікується ст. 197-1 Кримінального кодексу Украї-
ни, з фахівцями Держгеокадастру у Межовій узгодже-
на майбутня робота земельної комісії. Бо реальні межі 
на полі відсутні, уся велика з. д. площею 28 га з єдиним 
кадастровим номером засіяна соняшником.

Про аналогічне бачення ситуації повідомив і слід-
чий О. Кривонос:

- Це зроблено з метою збереження речових доказів 
у кримінальному провадженні. Вперше арешт на зе-
мельну ділянку комунальної власності та посіви са-
мовільно засіяного соняшнику накладений 6 вересня. 
Вдруге ухвалу Межівського суду про арешт зібраного 
урожаю із затриманого «КамАЗа» О. Калашника ви-
несено 12 вересня. Насіння соняшника 13 вересня зва-
жене, його виявилося 5, 6 тонни, і здане на тік одного 
із межівських господарств на зберігання під розписку. 
Чому зібраного урожаю менше за прогнозовані 15, 8 
тонни, про що є ухвала Межівського суду, не знаю. Ми 
брали довідку з агропромислового відділу Межівської 
РДА про цьогорічну середню урожайність соняшнику.

Фермер Олександр Калашник  
з комбайнерами господарства.

І НАРОД КОМАНДИ ПЕРЕДУСІМ ПЕТРА ПОРОШЕНКА, ВОЛОДИМИРА ГРОЙСМАНА 
Й АНДРІЯ ПАРУБІЯ – ЙОГО, МОВЛЯВ, НЕМАЄ. НІЯКОГО ЛИХА В ДЕРЖАВІ НЕМАЄ – 
НАТОМІСТЬ, НАВПАКИ, СУЦІЛЬНА БЛАГОДАТЬ! АБИ Й  СТВОРЮВАТИ ТАКЕ ОПТИЧНО-
ВИКРИВЛЕНЕ ВРАЖЕННЯ НА СВОЮ НИЦЮ, ПІДЛУ Й ПІДСТУПНУ КОРИСТЬ, ЧИННА 
ВЛАДА НИНІ, ЗАДОВГО ДО НАСТУПНИХ ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ І ПАРЛАМЕНТСЬКИХ 
ВИБОРІВ, І ВИГАДАЛА СВОЇ ПРИЗМИ ОБМАНУ ТА БРЕХНІ. НАУКА ЗНАЄ ПРЯМІ, А 
ТАКОЖ ПРАВИЛЬНІ І НЕПРАВИЛЬНІ ПРИЗМИ, А НАШІ З ВАМИ ТЕПЕРІШНІ «ВОЖДІ» 
ПРИДУМАЛИ ВІДВЕРТО КРИВІ. І З ОДНОЮ-ЄДИНОЮ МЕТОЮ – АБИ УЦІЛІТИ 
ПРИ БЕЗДОННОМУ КОРИТІ, ЯКИМ ДЛЯ НИХ СЛУЖИТЬ УКРАЇНА, І ДОБИТИ ТА 
РОЗДЕРИБАНИТИ ЇЇ ВЩЕНТ, А НАРОД ПУСТИТИ З ТОРБАМИ  ПОПІД ТИННЮ УСЬОГО 
ЦИВІЛІЗОВАНОГО СВІТУ.

Наприкінці жовтня в прес-центрі ІА 
«МОСТ-ДНІПРО» відбулася прес-кон-
ференція на тему «Підсумки збирання 
врожаю-2018 на Дніпропетровщині: про-
блемна ситуація з яблуками».

Журналістів інформували голова ГО 
«Асоціація фермерів та приватних землев-
ласників Дніпропетровської області (онов-
лена)» Анатолій Гайворонський, фермери 
Іван Ярмолюк і Віталій Гуртовий.

 Зокрема Анатолій Гайворонський 
розповів, яка ситуація склалася на Дні-
пропетровщині щодо урожаю зернових 
культур і соняшнику.

  «Соняшник фермери Дніпропетров-
ської області вже зібрали майже повні-
стю.  Урожайність його приблизно на де-
сять відсотків вища, ніж у минулому році.  
Але ціна нижча, ніж торік на 40 $ за тонну.  
Це негативне явище, тому що при цьому 
подорожчало і пальне, і добрива.

 Кукурудзи вже зібрали близько 70-
80% врожаю.  Урожайність в цьому році 
нормальна, на 50% більше, ніж в останні 
роки, і становить близько 50 центнерів з 
гектара.  Ціна ж трохи просіла.

 Що стосується озимої пшениці, її ціна 
в порту становить близько 240$ за тонну.  
У минулому році вона  в цей період булаа 
близько 200 $. Тому хліб і  хлібобулочні 
вироби однозначно подорожчають», - за-
зазначив Анатолій Гайворонський.

 Іван Ярмолюк розповів, що на Дні-
пропетровщині чимало фермерів вирі-
шили не збирати урожай вирощених 
яблук, бо вважають, що зазнають більше 
збитків, ніж отримають яксь вигоду:

  «Я спілкуюся з колегами-садівника-
ми по всій Україні, і скрізь одна і та ж си-
туація: яблука закуповують дуже дешево, 
їх немає сенсу продавати.  Урожайність 
більша в цьому році, але лише на 15-20%.  
Собівартість вирощування яблук 3-4 грн.  
Деякі торговельні мережі закуповують 
яблуко за 3 грн. / кг, з доставкою до них.  А 
продають по 8-12 грн. / кг.

 Є ще переробники яблук, які закупо-
вують яблука, що попадали,  другого сор-

Листопад засипало яблуками
ту.  У минулих роках ми заробляли по 
2-3 грн. / кг на таких яблуках, але в цьому 
році закуповують за ціною 75 коп. / кг».

«Ми спостерігаємо картину, коли дер-
жава усунулася від проблем фермерів.  
Повинен втрутитися Антимонопольний 
комітет, щоб ціни були більш-менш про-
гнозовані.  Адже переробники яблук про-
дають сік за тією ж ціною, що і в мину-
лому році, а яблука купують за копійки.  
Це може привести до того, що українські 
фермери перестануть займатися вирощу-
ванням яблук, і українці будуть купувати 
імпортні яблука в рази дорожче»,  - додав 
Анатолій Гайворонський.

  «З овочами ситуація більш-менш 
стабільна, - прокоментував Віталій Гур-
товий. - Трохи просіли ціни на капусту, 
моркву, буряк.  Цибулі в цьому році зі-
брали більше.  Очікується зниження цін 
на овочі в подальшому, тому що в бага-
тьох фермерських господарствах немає 
якісних сховищ і продукція зберігається 
в буртах на полях.  Обвал ціни очікуєть-
ся після перших морозів більше десяти 
градусів».
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КРИВІ  ПРИЗМИ

ТАКИ ТАК і не інакше, на 
превеличезний для усіх 
нас жаль. Якщо «багато 

вчинив ти, о Господи, Боже 
мій, твої великі діла і думи 
дивнії», то сьогодні в Україні 
гору взяли задуми й діла па-
скудні та нищівні, лицемірні, 
неправедні і несправедливі. 
Коли читаєш Біблію, відразу 
розумієш, що Всевишній свої 
справи та дива дивнії чинив 
винятково заради народу. А 
коли сьогодні вникаєш, задля 
чого свої нинішні злодіян-
ня нинішня влада чинить і з 
усіх  сил приховує від народу 
правду, то усвідомлюєш чітко 

Держава повинна 
підтримати середніх та 
дрібних фермерів, без 
яких українські села 
приречені на вимирання. 
Про це заявив голова 
Дніпропетровської 
асоціації фермерів та 
приватних землевласників 
Анатолій Гайворонський 
під час панельної дискусії 
«державна підтримка 
фермерів – що чекати 
у 2019 році», яку 
організувало 
інформагентство 
Agronews.ua за сприяння 
голови комітету 
Асоціації фермерів та 
приватних 
землевласників 
України (АФЗУ) 
Івана Слободяника.

«Ми на селі спостерігаємо 
картину – села просто зни-
щуються, тому що виїхали 
всі за кордон на роботу, бо 
нема де працювати. В Україні 
латифундисти захопили зем-
лю, трьома-чотирма людьми 
обходяться, бо обробляють 
землю потужною технікою. 
Таким чином людям на 
селі нема роботи. Свій біз-
нес, сімейну ферму вони 
створити не можуть. Це не 
нормальне явище. Треба 
розвивати малий бізнес, 
особливо сімейні ферми, 
які дадуть нам можливість 
отримувати високоякісну 
молочну, м’ясну продук-
цію, щоб ми не купували за 
кордоном сировину на м’я-
сокомбінати», – відзначив 
Гайворонський.
За його словами, «держава 
повинна створити умо-
ви, щоб людина, яка хоче 
займатися фермерством, 
могла взяти безвідсотковий 
кредит, який би дав їй мож-
ливість купити доїльну уста-
новку, поставити будівлю 
для великої рогатої худоби».
Щодо крупних фермерів 
Гайворонський вважає, що 
мають бути створені умови 
для того, щоб вони могли 
взяти кредити під незначні 
відсотки, адже існуючі умо-
ви кредитування непідй-
омні для фермерів.
«Ніхто не просить грошей 
безоплатно, ми говоримо 
- дайте нам кредит під нор-
мальні умови і ми його вам 
повернемо, але відсотки 
мають бути посильними 
для цього. Ми дамо робочі 
місця у селах, де нема ро-
боти, ми дамо нормальну 
зарплату, лише не заважай-
те нам і дайте нормальну 
можливість працювати», – 
зазначив він.
 

Без розвитку 
малого 
фермерства 
українські села 
приречені 
на вимирання

і ясно – винятково в інтер-
есах власних підлих душ і 
власних бездонних кишень. 
Народ для неї все одно, що 
«моголи, моголи, золотого 
Тамерлана онучата голі», як 
писав у своєму зворушли-
вому посланні «І мертвим, і 
живим, і ненародженим зем-
лякам моїм в Україні» Тарас 
Шевченко. За його прикладом 
дозволяємо і ми оце своє за-
стережливе і дуже тривожне 
послання адресувати бодай 
окремо взятим читачам «Фер-
мера Придніпров’я»

Тому далі за текстом: 
«Правдою торгують, 
і Господа зневажають, 
Людей запрягають 
в тяжкі ярма, орють лихо, 
Лихом засівають, 
А що вродить? 
Ще побачите,
 які будуть жнива! 
Схаменіться, нелюди, 
Діти юродиві!  
Подивіться на рай тихий, 
На свою країну, 
Полюбіте щирим серцем 
Велику руїну». 

Де там, ніхто з них схамену-
тися не готовий, не кажучи вже 
про те, щоб полюбити свою 
державу, перетворену справді 
на руїну посеред благополуч-
ної  Європи, і свій же народ, 
доведений зараз до відчаю і 
крайнього зубожіння, без пра-
ва вчити належним чином своїх 
дітей і гарантовано лікуватися 
та жити й трудитися не на чу-
жині, а на рідній землі, а літнім 
віком без прав і можливостей 
спокійно доживати у затишних 
і теплих своїх домівках.

Адже все відбувається на-
впаки, а як чи ще й перезиму-
ють грядущу зиму українці – 
це питання, на яке наші люди 
навіть бояться зараз відповіда-
ти. Так, ми далі поговоримо 
про тарифи, і перш за все на 

газ та тепло, бо це найбільше 
нині українцям болить і не 
дає спокою. Прем’єр Грой-
сман дивиться з екранів теле-
візорів невинними очима, не 
кліпаючи ними, бо не інакше, 
як позичив їх у Сірка, і пояс-
нює, що піднімаючи ціну на 
газ для населення, він мало 
не рятує Україну від дефолту, 
а потім і хвалиться, що напе-
рекір МВФ – Міжнародному 
валютному фонду  - йому вда-
лося тільки на якихось 23 від-
сотка підвищити ціну – отож 
не на весь максимум, яких ви-
магав від України Міжнарод-
ний фонд. А того Володимир 
Борисович з незакінченою 
базарною освітою стриму-

ється казати, що, починаючи 
з перших днів 2014 року і по 
сьогодні, вартість для населен-
ня природного газу в Україні 
зросла – якщо не вірите, пере-
віряйте! – рівно в 100 (сто) ра-
зів. Заодно і теплопостачання 
подорожчало у ті ж сто раз! 
Це і є ті наслідки від плідної 
діяльності спершу Кабмі-
ну Арсенія Яценюка, а далі і 
Володимира Гройсмана, які 
«криві призми» діючої влади 
намагаються зараз сховати від 
людей. Все одно, що призми 
теперішньої влади правду ви-
водять поза межі масової до-
сяжності і доступності.

Або ж ви чуєте безкінечну 
риторику теперішніх держа-
вотворців в лапках, як у тих 
лапах, котрими вони схопили 
усе наше суспільство за горло 
і душать та душать, як колись 
у «Собачому серці» Поліграф 
Поліграфович душив йому 
ненависних котів, наче що 
поробиш і що вдієш, якщо 
«доводиться рахуватися з єв-
ропейськими цінами на газ». 
Це ж треба сягнути такого 
рівня лицемірства й лихвар-
ства, щоби при цьому замов-
чувати «дивовижний» факт: а 
чи знаєте ви, що ми сьогодні 
голубе паливо купуємо ледве 
не втричі дорожче, ніж воно 
коштує для Європи? Для тієї 
ж Німеччини або Франції, 
приміром. А це правда! І ще й 
не вся ж. Вся полягає в тому, 
що газ купуємо через фірми і 
корпорації олігархів, котрі за-
реєстровані… на Кіпрі. З від-
повідною потім «націнкою» 
для населення. До речі, навіть 
і той, який видобуваємо в 
Україні, купуємо «через оф-
шори Кіпру». Хто не йме віри 
у настільки нахабне зухваль-
ство – їдьте у село Єлизаве-
тівку Петриківського району, 
там сільський голова Максим 
Голосний давно вник і дослі-

див цей «процес», то розкладе 
вам усе по поличках.  Як і те, 
що уже минулої зими ми за 
газ та опалення наших жит-
лових помешкань  платили 
майже втричі дорожче, ніж 
могли б, якби владу в державі 
вершила не антинародна те-
перішня влада. А якщо трохи 
з іншої точки зору подивити-
ся – навіть теж крізь призму, 
але пряму і  правильну – то 
в Україні є патріоти, котрим 
випадає захищати державу 
від сепаратистів і російських 
агресорів на Донбасі і ціною 
свого життя, а є кіпріоти, які 
безбожно грабують Україну 
та здирають останні свитини з 
її народу ціною свого безмеж-

ного раювання й збагачення.
Бо кому ж не відомо, що 

здирницькі ціни на газ – це ав-
томатичне, мов на дріжджах, 
зростання цін буквально і на 
все інше без винятку. Це уже 
кожен з нас – чи переважна 
більшість нас – відчуває на 
власній шкірі і власних гаман-
цях. Адже ціни на продукти 
харчування і товари першої 
необхідності лише за неповні 
останні три роки виросли  у 
нас в три-п’ять разів, а на ліки 
– і в 7 – 12 разів. Чому про це 
мовчить той же Гройсман, 
коли осмілюється в очі спів-
громадянам-українцям бре-
хати, наче ще трохи терпіння, 
і житимуть вони на широку 
ногу та приспівуючи від задо-
волення і щастя. А поки що 
затягуйте тугіше паски та го-
туйтеся мерзнути і не доїдати 
взимку.

Бо реальність то зовсім 
інша. Печальна й катастро-
фічна. Трагічна, якщо хоче-
те знати. Уряд Гройсмана і 
уся збожеволіла наразі свита 
Президента Петра Порошен-
ка не зізнаються в головному, 
що коять вони з Україною. 
Свідомо й послідовно знищу-
ють її з корінням, а народ уже 
й сьогодні готові виносити з 
ввіреної їм території ногами 
вперед. Чи пам’ятаєте ви 
ще оптимістичні часи, коли 
українці здобували віковічно 
омріяну незалежність? Нам 
ніскільки не було страшно, 
бо вітчизняні надра і вітчиз-
няні чорноземи, потужна 
ракетно-космічна галузь, за-
лізорудні і вугільні басейни, 
авіабудування і корабле- та 
машинобудування, аграрний 
сектор, сучасна та передова 
на ту пору наука - і так далі, 
і так далі, і так далі – вселяли 
віру й гарантії, що все буде 
гаразд. Що Україна зможе 
залишатися навіть в десятці 
найбільш успішних держав 
світу. А щойно, як повідо-
мив телеканал «112», аналі-
тики експертів корпорації 
«Credit Suisse» віддали нам 
123-тє місце з 140 країн пла-
нети за рівнем особистого 
багатства й грошово-матері-
ального забезпечення рядо-
вого населення. Тобто ми з 
вами практично найбідніші 
на світі нині. Україна на цей 
рахунок обігнала Замбію, 
Сірію та Малі, а з колишніх 
радянських республік тільки 
Таджикистан. Ще недавно 
позаду нас пленталася і Мол-
дова, одначе зараз вона вир-

валася вперед. Бо ж Україна 
опинилася в компанії таких 
країн, як Непал, Камерун, 
Кенія, Бангладеш і Лесото. 
Ще хто разом з нами замикає 
найзнедоленіших? Конго, 
Ефіопія і Малаві… Далі, як 
то кажуть, нікуди – за нами 
лише погибель. Все одно, 
що не витрачайте, українці, 
сили, спускайтеся на дно!

Але що цікаво: фахівці ж 
цієї авторитетної міжнарод-
ної корпорації у нас водно-
раз нарахували 135 багатіїв, 
чиї статки сягають більше 50 
мільйонів доларів. То за цим 
показником-«досягненням» 
Україна 53-тя поміж тих же 
140 країн світу. От ми так 

ми: хоч народ свій опусти-
ли дійсно нижче плінтуса, 
зате мільйонерам сконати не 
дали! – чим, по суті, потайки 
пишається і глибоко у своїй 
гнилій душі тішиться діючий 
нині в Україні антинародний 
режим. Бігом навзамін віша-
ючи ошуканим, обдуреним і 
приниженим співвітчизникам 
своїм локшу на вуха. І коли ви 
чуєте, що режим Порошенка 
ще потворніший, ніж був ре-
жим Януковича, то ні на йоту 
не сумнівайтеся – це гірка й 
обидна для усіх нас правда, 
але правда. При Янукови-
чу продовжували безбожно 
розкрадати лише багатства 
держави, а при Порошенку 
у зв’язку з їх дефіцитом за-
ходилися грабувати власний 
народ. Обома руками по лік-
ті залізли в кишені українців. 
Бо якщо за даними швейцар-
ських банкірів, котрі, погодь-
теся, уміють рахувати не лише 
свої, але й чужі гроші, на кі-
нець 2013 року «все інше на-
селення України,  тобто, крім 
мільйонерів «в законі», мало 
100 (сто) мільярдів доларів, то 
на середину нинішнього 2018-
го у нас разом на всіх (крім 
мільйонерів, повторюємо) 
залишилося рівно вдвічі мен-
ше – 50 мільярдів. А пам’ята-
єте закон не тільки природи, 
але й суспільства, що ніщо та 
ніде безслідно не зникає. Або 
точніше - якщо десь зникає чи 
пропадає, то в іншому місці 
неодмінно з‘являється. Наші 
з вами гаманці чим далі все 
дужче порожніють, а тих, хто 
на крові патріотів і героїв Ре-
волюції гідності дорвалися і 
як ті п‘явки присмокталися до 
влади, все більше товстіють і 
розбухають.  

Та щоб далеко не ходи-
ти, ось вам «красномовний» 
і переконливий факт: скан-
дальна ще недавно очільниця 
Національного банку Валерія 
Гонтарєва так примудрилася 
«удосконалити» банківську 
систему України, що вигребла 
з неї стільки грошей, скільки 
тепер би вистачило всю зиму 
виплачувати субсидії усім 
сім’ям без винятків, незважа-
ючи на їх матеріальний стан. 
Ви можете уявити, яка це купа 
банкнот, якби її скласти, як 
скирту соломи?! Якщо ж одну 
на одну стогривневі купюри 
класти стовпчиком вверх, то й 
до  хмар дістанеться…
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КРИВИХ  ДЗЕРКАЛ

АЛЕ НАЙБІЛЬШЕ лукав-
ство, як на нас, криється в 
причині, з якої Кабінету 

міністрів Володимира Гройсма-
на без позички МВФ ні туди, ні 
сюди. Дефолту, волає Володи-
мир Борисович, Україні не уник-
нути, коли не послухаємся своїх 
кредиторів. А це брехня вищого 
ґатунку. Експерти, включаючи 
колишніх діячів зі столичних па-
горбів, в один голос заявляють, 
що золотовалютних запасів у 
нас ще вистачило б щоб розпо-
чинати виповзати з провалля і 
заходжуватися рятувати та від-
роджувати вітчизняну економі-
ку. Одначе навіть якщо й загроза 
фінансового краху очевидна, то 
тільки тому, що уряд Гройсмана 
чим завгодно займався - лише не 
економікою. І медичною рефор-

мою як навіжений він дуже опі-
кався, і пенсійною та освітньою 
переймався, та жодного разу не 
схаменувся і не забив тривоги, 
що в останні чотири роки в Укра-
їні назавжди, наче їх і не було, 
закрилося ще понад 450 підпри-
ємств, починаючи з кораблебу-
дівних на Півдні і видобувних на 
Сході. Власне, не знайти області, 
де б не припиняли роботу заво-
ди чи фабрики, які ще недавно у 
своїх регіонах були так званими 
градовизначальними чи градо-
створюючими. Тобто місцевими 
флагманами і важкої, і легкої 
промисловості. Судячи з усього, 
уряд чинної нині влади або так 
і не навчився – не вистачило ро-
зуму, інтелекту і стратегічного 
та тактичного мислення, -  або, 
якщо зі звинуваченням в нездар-
ності рішуче не погодиться, і не 
ставив перед собою такої мети. 
Завдання стояло інше: ще дуж-
че руйнувати і заганяти в глухий 
кут індустріальний потенціал 
держави. Бо що ж виходить: пен-
сійна і медична «реформи» явно 
спрямовувалися на  скорочення 
і літнього, і працездатного насе-
лення, а освітня на знецінення 
підростаючого покоління, то 
навіщо на цій території, як ви-
ходить з цієї логіки, надсучасні й 
унікальні та високотехнологічні 
підприємства?! Зайвим також 
виявився для теперішньої влади 
і середній клас зі своїм малим 
та середнім бізнесом. Геть! – і 
крапка. Цей сектор економіки 
згортається не роками, а міся-
цями уже, а з Гройсмана та його 
команди (надто бідових в інтер-
есах власних статків і зовсім по-
рожніх в ділі молодих недотеп) 
як з гусаків вода. Візьмемо те ж 
фермерство на селі: на словах усі 
за нього, на практиці ж повсюд-
не рейдерство нині здійснюється 
під проводом київських вершин 
усіх гілок влади. Селянство живе 
як у зашморзі, кінці якого у ру-
ках «невидимих» нечестивців і 
злодюг при чинах, званнях і в по-
гонах. І чимдалі зашморг затягу-
ється все тугіше й тугіше. 

Коротше, замазуючи україн-
цям очі Європою, до якої неначе 
прямуємо, насправді у себе «бу-
дуємо» дуже поляризовану на 
купки багатих і незлічені маси го-
лодранців Латинську Америку. 
Оскільки з завданням скорочу-
вати своє населення саженними 
кроками Кабмін, сформований 
депутатською більшістю у складі 
Блоку Петра Порошенка і «На-
родного фронту» та схвалений 
ласкою Президента, справляєть-
ся на відмінно, а з розбудовою 
економіки загадковим чином ні-
чого в нього не виходить. А немає 
власної обов’язково передової і 
конкурентної економіки, немає 
ІТ-технологій та інженерних і 

наукових рухів вперед – тут дійс-
но і до системного та нищівного 
дефолту рукою подати. Хто пові-
рить, що це не ясно людям, котрі 
підступністю і через фатальну 
помилку електорату-виборців 
опинилися «на коні» і вже дики-
ми табунами витопчують рідну 
державу? Звідси висновок: та ні, 
усе вони прекрасно розуміють. 
Інша річ, що знищують Україну 
і її народ навмисне. 

І що це відверте шкідниц-
тво, змова та диверсія проти 
своєї держави і  своєї нації, теж 
теперішні правителі прекрасно 
розуміють. Через це тільки над 
усе й прагнуть уціліти при владі, 
оскільки нічого хорошого, м’яко 
кажучи, їм не чекати, якщо зали-
шаться без «віжок» По-друге ж і 
дуже бояться, як ладану, відпо-

відальності за накоєне, бо мова 
уже може іти винятково про 
перспективи опинитися у буце-
гарні на нарах. У цій скрутній та 
патовій ситуації тим паче ні про 
яку Україну і ні про який народ 
турбуватися не доводиться – тут 
власні шкури, поки не пізно, тре-
ба рятувати. Для чого і підстила-
ють загодя соломки для себе. У 
вигляді надійних захисників під 
личинами  силових структур. От 
судіть самі: прийняли у першо-
му читанні бюджет на наступ-
ний 2019 рік. А з нього дізнаємо-
ся, що на утримання підрозділів 
і служб Міністерства внутрішніх 
справ та Генпрокуратури перед-
бачили витратити 89.5 мільярда 
гривень (плюс на 70% більші, ніж 
цього року, видатки на Управлін-
ня державної охорони), а на ме-
дицину, освіту і культуру, разом 
узяті, в купі менше 82 мільярдів.

До речі, а на «локомотив 
української економіки», за який 
уже вважають аграрний  сектор, 
виділили тільки… 7 мільярдів 
гривень. Чи не схоже це на те, 
що сільське господарство, прого-
лошуючи його нині провідним 
у країні, однак фінансують за… 
залишковим принципом. Що 
крізь пальці протікає, те і його. 
Більше зась. На більше рота не 
роззявляйте, шановні  селяни. Як 
казав якось нам один фермер у 
Петропавлівському районі, «по-
жувати ще можна, а ось проковт-
нути немає чого». Трохи більше 
одного мільярда передбачили 
на обіцяну компенсацію варто-
сті сільгосптехніки вітчизняного 
виробництва, ще чотири мільяр-
да на державну підтримку тва-
ринницької галузі - і лише 800 
мільйонів – якщо ще не знали, 
то тепер знайте - на підтримку 
фермерських господарств. Як на-
писала з цього приводу оглядач-
ка газети захисту інтересів селян 
«Сільські вісті» Марина Тішкова, 
«такі цифри здивували багатьох 
навіть депутатів, котрі відзначи-
ли, що така ж сума закладена 
також на Міністерство закордон-
них справ і додали: цей дріб’я-
зок досі через непродуманий 
механізм простим господарям 
не доходить, і багатомільйонні 
компенсації одержують аграрні 
магнати».

Хочемо поправити колегу. 
Не через непродуманий меха-
нізм тільки у нас фінансова під-
тримка перепадає винятково 
земельним латифундистам та 
олігархам – передусім тут даєть-
ся взнаки якраз «продумана» на 
цей рахунок «політика» щедрих 
«дотацій» товстосумам. Оскіль-
ки вони «відкатами» назад верта-
ють готівку у кишені любителям 
так званих неправомірних вигод 
і вкрай розбещеним грабіжни-
кам державної казни. Або завжди 

віддячують якимось іншим чи-
ном. Зараз фактично кожен у нас, 
хто у керівному кріслі влади чи 
при владі – «узаконений» казно-
крад і корупціонер. Це як кожен 
єгер  зараз у мисливських угід-
дях «повноважний» насправді 
браконьєр. А ті осередки, в яких 
носять погони правоохоронців на 
плечах, не що інше, як організова-
ні злочинні угрупування.

ТЕПЕР ОСЬ про що: не десь, 
а у нашому Дніпрі, підні-
маючи найвищий наразі в 

Україні національний прапор, 
Петро Порошенко раптом по-
просив вибачення за те, що не 
зміг він, бачте, виконати свою чи 
не головну обіцянку, яку давав, 
обираючись Президентом. Адже 
обіцяв навіть не в лічені тижні та 

місяці, а ледве не в лічені дні та 
години покінчити з російською 
агресією і загалом з війною на 
Донбасі. Однак чогось хай подіб-
ного йому здійснити геть забра-
кло можливостей, здібностей і, 
якщо хочете, то і бажання. Прав-
да, сам Президент через свою 
криву призму трактує інакше: 
вибачення просив явно з натяком 
на те, ніби немає у цьому його 
провини, принаймні великої, бо 
шансів на швидке примирення 
ніби і не могло бути та немає й 
до цих пір. Тому майже катма 
підстав докоряти зараз Петру 
Олексійовичву за поспішну і не-
обдуману обіцянку. Так і сказав, 
що це йому наука надалі спершу 
гарно думати, перш ніж щось го-
ворити. Добре, якби тільки цим 
застереженням і обмежився. А 
то ж свої слова навздогін  поясню-
вав якимось прихованим раніше 
контекстом, у якому вони були 
виголошені, тим паче що ще й 
присвоїв їм якусь… образність. 
Ну чи не геть обіцяв зупинити 
війну… у переносному значенні. 
Або вважайте, що задля влучно-
го… афоризму. 

Це ж як мінімум підло – хіба 
ні? Адже у 2014 році, коли почали 
гинути діти українців на Донбасі, 
контекст був один-єдиний як ак-
сіома, істина чи мета – українські 
хлопці не повинні не повертатися 
з війни. І ніякої образності тоді 
виборці у словах Петра Олексі-
йовича не шукали. Сприймали 
навпаки за слова, які він кістками 
ляже, а виконає. Мусить викона-
ти, якщо наділений честю. При-
наймні зробити більше від за-
лежного од нього, щоб виконати. 
А сталося насправді кардинально 
навпаки: що десятками, сотнями 
і уже тисячами гинуть патріоти 
української нації, тим краще для 
діючої нині влади. Адже чим 
більше опиниться молодих, гор-
дих і відважних українців в моги-
лах, тим менше буде розумних, 
свідомих і розважливих, переко-
наних синів та дочок своїх батьків 
і патріотів свого народу, наділе-
них бунтарством проти всього 
падлючого і, якщо хочете, злодій-
ського та злочинного, сповнених 
почуттям власності гідності, які 
зможуть дати адекватну відсіч 
гнобителям і різникам. 

І чи не головне: якщо По-
рошенко-Президент попросив 
вибачення – хіба це значить, що 
ми з вами дружно і одностайно 
вибачили йому? Запитайте себе 
– ви вибачили, якщо п’ятий рік 
ховаємо загиблих дітей простих 
українців, а сини і дочки челяді, 
яка зібралася й товпиться по ка-
бінетах уряду, адміністрації і Вер-
ховної Ради та усіляких відомств 
і служб, тим часом вчаться по 
зарубіжжю чи молотять гроші 
у своїй державі, а на «лінію роз-

межування» і близько, і на гар-
матний постріл не потикають-
ся?! І як можна пробачати Петру 
Олексійовичу за те, що вся знать 
набудувала собі палаців по всій 
Європі і далі, її  ж відписки таки 
там раюють, а сотні, тисячі і уже 
мільйони українців-батьків і ді-
тей мусять у чужинських краях 
день і ніч гнути спини, щоб хоч 
якось прожити на цім білім світі? 
Чи можна після цього, перефра-
зовуючи Тараса Шевченка, нази-
вати раєм Україну?

А Порошенко ж бо обіцяв не 
лише миттю покінчити з війною. 
Чомусь уже забули у нас, що він 
гучно проголошував ще один 
афористичний лозунг, який вия-

вився фейком – обіцяв, що ми бу-
демо «Жити по-новому». Обіцяти 
– обіцяв, та як у того цигана, що 
обіцяв кожуха дати, тільки тепли-
ми слова і зосталися. А і у цьому 
випадку, наснажені оптимізмом 
від Революції гідності, виборці 
клич-обіцянку «Жити по-ново-
му» сприймали та розуміли чітко 
і ясно – значить, що житимемо 
без олігархів і корупціонерів, в 
правовій і справедливій, чесній та  
соціальній державі, без грабіжни-
ків, бандитів і нечесті усіх калібрів 
і мастей. Одначе що на п’ятому 
році «життя по-новому» маємо? 
Навіть не соромлячись, ходимо 
жебраками по світу і просимо, 
що ще дайте, не минайте, нам все 
мало. Зрозуміло, це ходять і клян-
чать наші перевертні-«державо-
творці». Це їм і все мало. Сьогодні 
ладні остаточно голодом та холо-
дом зморити співвітчизників усіх 
до одного, аби тільки зжалілися 
над ними і дали ще один транш у 
розмірі близько чотирьох мільяр-
дів доларів…

Жах! Жахіття! Яке блюзнір-
ство і шахрайство, знущання над 
народом! Бо рівно чотири мі-
льярда коштів  у доларах щороку 
нині безслідно пропадає у нас на 
митних кордонах – про це уже 
весь світ голосно говорить, тільки 
в Україні мовчать. На контрабан-
ді чим завгодно, аж ліси гудуть 
і надра спустошуються, тією ж 
деревиною-кругляком чи бурш-
тином, по-чорному заробляють 
клани та мафіозні структуру, ко-
трі явно очолюють зграї хижаків 
з київських пагорбів нинішньої 
влади. Майже уже п’ять років, 
навигадувавши усіляких НАБУ, 
САПУ та Антикорупційних судів, 
не вистачає, щоб раз і назавжди 
збороти, понищити і похоро-
нити корупційне злодійство і 
корупційне пограбування своєї 
держави. А досить було давно чо-
тири мільярда на рік перехоплю-
вати на митницях та завертати у 
казну України, і ніякі МВФ нам не 
потрібні б були з їхніми умовами 
та вимогами – ось що насправді 
можна бачити, якщо дивитися 
крізь правильну і пряму приз-
му! Особливо враховуючи, що в 
десятки ж бо і навіть сотні разів 
більше від 4 мільярдів доларів 
з року в рік безслідно «вимива-
ється» з України по заморських 
островах і материках, офшорних 
зонах і чужинських банках.

Зрозуміло, це не остання 
наша «передвиборча» публікація 
з аналізом свавілля чинної наразі 
влади. Але якщо робити попе-
редні висновки, то маємо ми клі-
ку й режим державних злочинців 
і зрадників свого народу, яким 
Україна зовсім і не потрібна. Ні 
вони, ні їхні сім’ї і діти жити у 
ній не збираються. У цих людей 
одна мета – дограбувати до кінця 
і поки дозволяють, та й розбігти-
ся по найпринадніших куточках 
планети. Тому й тримаються уже 
сьогодні за свої місця та крісла, як 
воші за кожухи – сподіваючись, 
що українці «продовжать їм тер-
мін для їхніх безчинств». Себто 
виберуть знову і не дадуть ні в 

тюрмах пропасти, ні з недогра-
бованим стрімголов тікати світ за 
очі. А головний тут висновок- ми 
ж з вами у цьому й винні. Винні 
тому, що вкотре уже раз-у-раз 
обираємо відвертих пройди-
світів і ненажерливих злодіїв та 
негідників. Тим паче тому, що 
дали нас в черговий раз ошукати 
особливо нинішнім «шахраям з 
великої дороги та з ненаситни-
ми апетитами». Після революції, 
названою Революцією гідності, за 
яку заплачено кров’ю. Адже сьо-
годні за цю фатальну помилку 
доводиться платити по-суті до-
лею поки що незалежної України 
і її багатостраждального народу. 
Країною править нечесть, яка не 
країну веде у Європу, а сама туди 
нагострила свої лижі. А україн-
цям для того так званий безвіз 
домоглися, щоб виїжджали вони 
усі гамузом наймитами, рабами 
і жебраками багатої, заможної і 
гордої Європи. Так чи потрібна 
нам така влада?

   ***    
Сьогодні все частіше й ча-

стіше вголос говорять, що для 
України третє тисячоліття 
почалося безпрецедентним 
геноцидом української нації. 
«Фермер Придніпров’я» та-
кож дозволяв про це писати. 
Одначе і в народі, і в пресі досі 
ніби як в образному чи пере-
носному і порівняльному зна-
ченні осмілюються на таку 
відвертість. А цими днями в 
одній з програм телеканалу 
«NewsOne» брав участь ко-
лишній голова Верховної Ради, 
а зараз її депутат Володимир 
Литвин. Ведуча програми 
раптом прямо запитала Во-
лодимира Михайловича: так 
відбувається чи ні геноцид на-
роду України – що ви скажете, 
як думаєте? Литвин у своєму 
дусі відповів одначе хоч і не 
прямо, але дуже й дуже, як на 
нас, точно.

-Як оце зараз Голодомор 
1932-33 років ми з вами нази-
ваємо і визнаємо геноцидом, і 
домагаємося, щоб і весь світ з 
цим погоджувався, - сказав він, 
- так і наші нащадки епоху 
Петра Порошенка визнають 
геноцидом і вітатимуть тих 
на планеті, хто їх в цьому пе-
реконанні підтримає.

Ніна МИХАЙЛОВА.



Книгу рекордів вручає
 Лада Вєтрова.
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 Як створити новий сорт
 Прийшла мені в голову думка створити 
нові сорти кукурудзи, щоб були красиві, 
кольорові і в той же час солодкі.  Адже 
не тільки дітям вона буде цікава, а й 
дорослим теж.  Приходять до вас в гості 
друзі, ви ставите на стіл велику миску, 
в якій варена кукурудза.  А в кожному 
качані насіння різного забарвлення.  Ви б 
бачили блискучі очі гостей, які дивляться 
на це диво з подивом і захопленням.             
Я садив поряд жовто-білі солодкі сорти 
з кольоровими технічними.  Скільки 
було радості, як у дитини, коли восени 
виявляв на качані кілька зерняток 
іншого кольору.  Я їх збирав окремо і на 
наступний рік солодке насіння садив 
далеко від основного. Я прекрасно 
знаю, що пилок від одного сорту 
може впасти поруч, а може полетіти 
на відстань більше одного  км.  Ось і 
доводиться враховувати всі ці обставини 
при створенні нового сорту або його 
збереження.  Пилок кукурудзи дозріває 
раніше, ніж з’являються рильця на 
качані.  Я стою і думаю, як же опиляється 
насіння, коли пилок, здається, весь вже 
полетів.  Але природа чинить мудро, 
на зміну верхній волоті приходять 
бічні, вони і дають життя новій рослині.  
Але, щоб зберегти чистоту  сорту, не 
варто чекати милості від природи, 
а потрібно самому подбати про це.  
Для цього я роблю чохли з щільного 
матеріалу Спандбонд або щільної 
тканини і заздалегідь надягаю їх на 
майбутній качан, коли ще немає пилку 
на верхніх волотях.  Так надійніше.  І 
коли настане час і качан викине свій 
чубчик, прийшов час запліднити його.  
Для цього в тиху погоду забираю 
чохол і трушу сам стебло.  Так більше 
гарантії, що потрібний сорт сам себе 
присипле пилком і вийдуть потрібні 
зернятка.  Можна пустити цю справу на 
волю Божу, але тоді у вас вийде насіння 
нового забарвлення, нові варіації, яких 
ви й не чекали.  Так вийшов у мене 
перший сорт кукурудзи, який я назвав 
Красунею.  Подивіться на фото: це 
незвичайне насіння, крім того, що всі 
зерна різного кольору, так ще кожне 
зернятко розмальоване штрихами 
окремо.  Уже десяток років вона радує 
мене своєю красою і різноманітністю 
забарвлень.  Крім краси, цей сорт має 
ще й великі качани з крупними зернами.  
Сорт не цукровий, а промисловий, але у 
восковій стиглості варені зерна смакота.  
Я ще не зустрічав ніде, щоб кольорове 
насіння кукурудзи було не тільки 
красивим, але солодким.  Ось цим 
питанням і почав займатися.  Поряд зі 
своєю Красунею посадив солодкі сорти 
чорної, помаранчевої і білої кукурудзи.  
Яке ж було моє здивування, коли 

Два рекорди 
в один рік
 Про кукурудзу можна говорити дуже довго.  Адже в Україні зараз це одна 
з найважливіших культур після пшениці.  Кожна людина знає культуру не 
з чуток, особливо вона цікава сільським жителям, адже тільки кукурудза 
допомагає виростити хороших свиней, курочок та іншу живність.  Без 
неї нікуди.  Я народився і прожив своє дитинство в селі.  Пережив Другу 
світову війну і добре пам’ятаю 1945-47 повоєнні голодні роки. 
Як, ми діти, чекали весни і перших паростків кукурудзи, а потім їли недозрілі 
качани, це був кращий делікатес для нас.  Всім відомо, що тоді кукурудза була 
кормова зубовидна і, нікому в голову не приходило, що вона може бути ще і 
солодкою.  Тільки через десятиліття з’явилася солодка кукурудза.  І тепер всі 
люди їдять тільки таку кулінарну солодку воскової стиглості.  Не так давно 
з’явилися технічні сорти кукурудзи з насінням різного забарвлення, а немає в 
побуті кулінарних сортів з таким насінням. 

восени виявив на качанах кормової 
кукурудзи кілька зерняток, схожих 
на солодкі.  З них і почалася епопея 
солодкої кукурудзи.  Після ретельного 
відбору рік за роком я збирав матеріал 
для своїх нових солодких сортів.  
Зараз у мене вже є сорти кольорової 
кукурудзи Триколора, Масленята.  Поки 
вони складаються з трьох кольорів, 
на одному качані білі, помаранчеві 
і чорні зерна.  Початки величиною 
до 35 см, а зерна великі.  Проходять 
випробування сорту солодкої кукурудзи 
Кривавий майдан, де переважає темне 
насіння різного забарвлення.  Сорт 
Дитяча має невеликі качани до 20 см 
з більш дрібними зернятками, але все 
насіння різнокольорове.І нарешті всі 
мої старання увінчалися успіхом.  У 
цьому році я отримав довгоочікувану 
кольорову кукурудзу, яку назвав 
Суперекзот.  Цей сорт дійсно виправдав 
всі мої надії і довгі роки очікування. 
Експерти з книги Рекордів України 
нарахували 210 кольорів і відтінків на 
одному качані.  І видали мені відповідний 
документ.  Такий рекорд я отримав 
за найбільшу кукурудзу в Україні, яка 
виросла у мене в цьому році.
 Моєю гордістю є сорти кукурудзи з 
кольоровим листям.  Тобто кожен листок 
розмальований яскравими смужками.  
При вирощуванні насіння зарубіжної 
селекції я виявив одне стебло кукурудзи 
з кольоровим листям.  Ось з нього і 
почалася епопея такої кукурудзи.  Тепер 
у мене кілька варіантів цієї кукурудзи 
зі світлими і райдужними фарбами.  З 
райдужним забарвленням я назвав сорт 
Райдуга, а зі світлим - Перлина.  За 
зростом ці сорти невеликі - трохи більше 
метра.  Вони чудово виглядають в центрі 
клумби, немов тут попрацював художник.  
Я одним пострілом «убив двох зайців». 
Краса на клумбі, а восени збір плодів.  
Поки це гібриди п’ятого покоління, 
але з кожним роком все менше 
розчеплення, вони наближаються до 
справжніх сортів.  Зерна цієї кукурудзи 
невеликі і технічного призначення, але 
я добиваюся, щоб вони мали  не тільки 
гарне листя, але і качани великі, тим 
більш, із солодкими зернами.  Це цікава, 
але кропітка робота, щоб створити нові 
сорти, тим більше, такі, що не існують в 
природі, проходить багато років. Правда, 
мені вже за 80, але все ж сподіваюся 
залишити хороші і потрібні рослини для 
нащадків!  
 На запитання читачів можу відповісти 
письмово, отримавши від вас 
маркований конверт або по телефону 
0683103381

 Володимир УДОД, село Мишурин 
Ріг, Верхньодніпровський район, 

Дніпропетровської обл.  51610
 

Кукурудза  Райдуга.

Сорт Суперекзот.

Осінній урожай.

Сорт Красуня.

 ЧАС СПОДІВАНЬ І ЗВЕРШЕНЬ

! Кожна мрія тобі дається разом з силами, необхідними 
для її здійснення Річард Бах, американський письменник)

Нині овочева галузь України балансує на межі стагнації та глибокої 
кризи. Так стверджують експерти, фахівці. І навіть лідери цього 
сегменту аграрного ринку. Ось що недавно заявив директор 
потужної миколаївської  компанія «С-Росток» Тахір Садрідінов, яка 
була провідною не тільки в Україні, але і в Європі, а нині скорочує 
виробництво овочевих культур і переходить більше на культури 
технічні та зернові:
 «На жаль, на сьогоднішній день відбувається стагнація, і ми йдемо 
вниз. Піке таке, що ми, напевно, не вирулимо цей момент. Йдемо на 
соняшник, на зернові. Ми стали такими ж традиційними сільськими 
господарниками, ніж городниками. Овочева галузь гине в Україні».
На його думку, однією з причин такого занепаду є державна політика, 
оскільки ціни ростуть і тримати велике виробництво економічно не 
вигідно.
«Це коли є хороша машина, але немає бензину. Так і у нас. Ми 
побудували величезний термінал, найбільший в Україні, але, на жаль, 
він наполовину буде пустувати, а тарифікація, оренда землі, послуги, 
електроенергія ростуть. Це все потрібно утримувати, що економічно 
дуже важко», - прокоментував директор.
А як в цих умовах досягає успіху в нелегкій овочевій справі відносно 
невелике фермерське господарство,що багато років продукує на 
60-гектарній площі у передмісті великого мегаполісу так званий 
«борщовий набір»? Читайте нижче.

Як все починалося?
Ще за Радянського Союзу навколо Дні-

пра (тоді Дніпропетровська) був так званий 
«овочевий пояс», який забезпечував облас-
ний центр вітамінною продукцією ціло-
річно. Радгоспи «Нижньодніпровський», 
«Дніпро» славилися врожайними планта-
ціями помідорів, капусти, моркви та буря-
ків, словом, усього того, без чого жодна го-
сподиня не змогла би зварити знаменитий 
український борщ. Радгосп «Підгороднен-
ський» вирощував мало не тисячу гектарів 
молодої картоплі, а саме одноповерхове 
місто в кількох кілометрах від Дніпра рано 
навесні чи на фініші зими дружно вкрива-
лося плівковими конструкціями теплиць, 
в яких підприємливі підгородненці плека-
ли ранні овочі на продаж, щоб заробити 
на життя-буття.  Адже навіть за Союзу їм 
годі було особливо сподіватися на допо-
могу держави, розвивали свою садибу зде-
більшого самотужки. Тоді, пригадується, 
автор цих рядків надрукував у місцевій 
«районці» соціально-економічний нарис з 
промовистою назвою «Місто з долею села», 
де детально розповів про проблеми Підго-
родного.

Втім, ішли часи інші. На зорі буремних 
дев’яностих років, як і повсюди, на підго-
родненських землях зароджувалося фер-
мерство. І ті мрійники, котрі вже не хотіли 
чекати на чиюсь милість, активно бралися 
за нову справу. Серед них був і Олександр 
Лапа – початківець без особливого досвіду, 
з освітою більше міською. Адже закінчив 
радіотехнічний технікум. Благо підказав, 
спрямував, що називається, підставив пле-
че тесть – знаний у Дніпровському районі 
агроном Анатолій Река. А оскільки, як за-
уважив сам Лапа, вирощування овочів у 
підгородненців угніздилося десь на гене-
тичному рівні, то довго не міркували - зро-
били перший засів. Йшов 1992-й…

Про що мрілося, що збулося?..
Про що тоді мріялося – важко нині 

сказати. Часи були непевні та й особливо 
оптимізму не вселяли. За господарський 
двір, виробничу  базу правила гола місци-

на поруч із залізничним переїздом. За тех-
ніку – здебільшого залізяччя, що годилося 
на брухт і яке постягували з усіх усюд.

Але було  головне – впертість, терпін-
ня, а коли пішли перші результати, то і 
завзятість.

Що сьогодні? Для людей знаючих 
і не зовсім знаючих назвемо основний 
показник успішної багатолітньої діяль-
ності фермерського господарства: під-
городненська «Мрія-Агро» є постійним, 
незмінним постачальником овочів групи 
«борщового набору» в мережу найбіль-
шого ритейлера України - супермарке-
ти «АТБ». До 2,5 тисяч тонн у рік. Це за 
умов жорсткої конкуренції та за суворих 
вимог роздрібного гіганта, котрий з поста-
чальниками, де менше десяти працюючих, 
взагалі не бажає мати справу. Де на прийо-
мі продукція повинна бути тільки в сітках, 
з фірменими бірками, на європіддонах, а 
якість кожні два тижні засвідчена сертифі-
катами спеціальної агрохімлабораторії.

Ця співпраця складалася впродовж ба-
гатьох років, а нині доведена до автоматиз-
му. Звичайно ж, лідер роздрібної мережі 
передусім віддає перевагу безпосеред-
ньо виробнику – у  даному випадку тому, 
хто вирощує та постачає овочі високої 
якості.

Другий важливий успішний результат 

більш як 25-річної діяльності - це створення 
закінченого циклу овочевої спеціалізації на 
базі фермерського господарства сімейно-
го типу. Підросли сини Олександра Лапи 
– старший, теж Олександр, та менший 
– Олексій, що змалку з батьком подоро-
жували полями та призвичаювалися до 
сільської праці, а коли підросли, обидва 
закінчили агроуніверситет і повернулися в 
господарство.

Долучилися активно до родинної 
справи і сини Анатолія Реки. А сам ста-
рійшина, дарма, що розміняв уже сьомий 
десяток, залишається взірцем відданості 
своїй професії та прикладом для молод-
ших  і зовсім молодих.

За сучасними технологіями
В усіх без винятку членів родинного 

овочевого бізнесу є своя ділянка роботи, за 
яку він відповідає та досконально знає. Сам 
Лапа-старший – технар, тому йому сам Бог 
велів курирувати технічну частину. З са-
мого початку тут взяли курс на найкращі 
технології, їздили навчатися передовому 
вітчизняному досвіду, кілька разів у Гол-
ландію -  країну, що є світовим лідером у 
цій галузі, не шкодували коштів на засоби 
механізації – від навантажувачів, сівалок 
точного висіву   до  датського комбайна-під-
бирача.

 З часом серед «дикого 
поля» виріс господарський 
двір, тут затишний офіс з 

їдальною, кілька овочесховищ,                          
необхідна техніка

 Завершує овочеві «жнива» 
- збирання капусти. Вона, як 

відомо, дуже любить воду, тут,  
і на інших овочевих культурах, 

працював недешевий 
крапельний полив.

 Підгородненські сімейні династії 
фермерів: Анатолій Река та 
Олександр Лапа з синами.

 Працівники городньої бригади 
(зліва направо) Іван Кудря, 

Микола Кузьменко, Наталя та 
Віктор Сало, Сергій Оксамитний, 

фермер Олександр Лапа.  Є в господарстві і п‘ятигектарний 
сад на пагорбі. Цієї весни він 

особливо буяв квітом, а восени 
щедро вродив. Вгорі на знімку 

дружина Наталія Лапа.
- Щоправда, він уже повністю не задо-

вольняє нас, потрібно купувати потуж-
ніший,- каже Лапа. – Та й щоб ретельно 
перебрати, сортувати овочі вже нині є су-
персучасні комплекси, такий ми бачили 
на виставці в німецькому Ганновері. На все 
потрібні значні кошти. А затрати що не рік 
неабияк ростуть.

Вісімнадцять років у ФГ «Мрія-Агро»  по-
слуговуються технологією крапельного зро-
шення. На всіх овочевих площах. Певно, без 
цього не мали б таких урожаїв. Але це вель-
ми дорога, якщо не сказати, розкішна річ.

- Одного разу телефоную я директору, 
що реалізує матеріали для зрошувальних 
систем,   питаю, яка ціна на поливальну 
стрічку, – розповідає Олександр Лапа, - 
а він з якоюсь навіть іронією відповідає: 
«Так, Михайловичу, ціна вже п’ять років 
не міняється – сто сорок п’ять доларів за 
бухту». Нам же цієї стрічки потрібно сотні 
кілометрів.

Дуже задоволені у фермерському гос-
подарстві співпрацею у насінництві із всес-
вітньо відомою голландською компанією 
БЕЙО та провідними сервісними фірмами 
регіону. Але наша  Україна майже нічого 
не виробляє для овочівників, крім… різних 
проблем.

Усе необхідне привозять із-за кордону, 
тому все переводиться в еквівалент долара 
чи євро. А вони, як відомо, «стрибають» 
тільки вгору.

Отже, чому невпинно дорожчає « бор-
щовий набір» - риторичне питання.

Чим особливий цьогорічний 
овочевий сезон

Нелегко передбачити, який овоч «ви-
стрілить», який дасть мінімальний прибу-
ток, а то і збиток, переконаний Лапа.

- Я інколи ловлю себе на думці, що кра-
ще - планова економіка чи ринок, стосовно 
ж нашої галузі овочівництва, - каже він. – І 
не знаходжу відповіді. Там і там свої плю-
си і мінуси. Світовий досвід показує, що 
потрібен якийсь змішаний тип, скажімо, 
в багатьох країнах впроваджені так звані 
квоти на вирощування тих чи інших овочів. 
Є якась стабільність в цінах. Час і в Украї-
ні прийти до якогось знаменника, не спо-
діватися, що кудись крива виведе. Тому й 
б‘ють на сполох великі овочеві фірми, що 
галузь над прірвою. У нас розміри менші, 
ми більш мобільні, але теж буває часом не-
просто.

Якийсь період минулого літа, особливо 
коли вегетувала  цибуля, значні плантації 
цього овоча на півдні України пошкодили 
хвороби та шкідники. Був великий недобір 
урожаю. У  ФГ«Мрія-Агро» змогли уник-
нути цієї біди. Добре вродили тут буряки 
та морква. А нині дружно  підгородненські 
городники завершують збирання білока-
чанної капусти.

Микола ПАВЛИШ.                                                     
Фото автора та з архіву ФГ«Мрія-Агро.

«МРІЯ-АГРО»:
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ОСЬ така «праця» для за-
хисту «інтересів держави» 
після проведеної реформи 

у Межівському підрозділі Міні-
стерства внутрішніх справ – на 
витребування необхідної довід-
ки у районних агрономів час 
знайшовся. Чому ж бодай усно 
не поцікавилися, хто обробляє 
поле, і чи на законних підставах? 
Можливо, тому, що одразу розва-
литься уся зліплена таємна «хат-
ка» на курячих ніжках, іменована 
«кримінальним провадженням»? 
До речі, в інших придніпровсь-
ких краях у запитах до райдер-
жадміністрацій про середню 
урожайність «правопохоронці» 
бувають іще «крутішими» - дода-
ють і запитання про… точну, до 
дня, дату достигання соняшника 
на атакованому ними фермерсь-

 Коли свавіллю правоохоронців 
на ланах покладемо край?

Продовження. Початок - стор. 1 

кому чи приватному полі! Щоб 
випередити господаря і направи-
ти злодійський комбайн в загінку 
на чужий лан… Такі жорстокі до 
хліборобів реалії Січеславщини, 
та й не лише її. 

У Межовій вирощений уро-
жай правоохоронці дозволили зі-
брати фермеру. Щоб потім прак-
тично вирвати його з рук «для 
встановлення меж державної зе-
мельної ділянки». У суді фермер 
Олександр Калашник наголосив 
на законності своїх дій:

- Фермерське господарство 
«Калашник» надає сільськогоспо-
дарські послуги на земельній ді-
лянці площею 20 га Новогриго-
рівського старостинського округу 
Межівської селищної ради. Зем-
лю на підставі рішення Межів-
ської районної ради від 04. 05. 2001 
р. надано Олександру Будньому у 
постійне користування, в нього є 
державний акт. Та 11 вересня на-
чальником Межівського відділен-
ня поліції Алімом Журбою з під-
леглими на полі О. Буднього був 
затриманий комбайн ФГ на під-
ставі «ухвали суду про арешт зе-
мельної ділянки площею 8, 6 га та 
посівів соняшника». Її місцезна-
ходження працівники поліції не 
знали. Показав їм «Договір ФГ 
«Калашник» із О. Буднім», на під-
ставі якого працюю, та поліція 
не звернула на нього ніякісінької 
уваги. А коли вночі їхав своїм 
«КамАЗом» АЕ 7369 НР із при-
чепом дорогою з поля, мене дог-
нали два автомобілі. Приватний 
«Деу Нубіра» АЕ 7078 СЕ, за кер-
мом якого, як згодом стало відо-
мо, знаходився начальник слідчо-
го відділення Вадим Мироненко, 
обігнав мене. І працівник поліції 
Михайло Даниленко з місця па-
сажира несподівано почав стрі-
ляти по моєму автомобілю. Він 
здійснив не менше шести пострі-
лів, поки не пробив ліве переднє 
колесо. Тоді ж на автомобілі поза-
ду мене включилися поліцейські 
маячки, і я зупинився. Аж тоді 
дійшло, що це поліція. Мене си-
ломіць витягли з машини, кину-
ли на землю… 

Зв’язали руки й ноги, три-
мали так з півгодини. Керівники 
Межівської поліції – Журба, Ми-
роненко, Бобкін, Даниленко, Кри-
вонос – вимагали хабар за закрит-

тя кримінальної справи в розмірі 
160 тисяч гривень. Я особисто їм, 
повідомили, нецікавий… Нічого 
давати вам не буду, кажу, пра-
цюю законно! Та автомобіль із 
соняхом забрали, за два дні по-
вернули без урожаю. Подав заяву 
про неправомірне застосування 
зброї. Згідно із положеннями п. 6 
«Застосування вогнепальної зброї 
без попередження» ст. 46 Закону 
України «Про національну по-
ліцію» таке застосування є най-
більш суворим заходом примусу. 
В даній ситуації жодної підстави 
для цього не було - правоохо-
ронцем Михайлом Даниленком 
грубо порушено норму спеці-
ального закону. На закид про-
курора «поле не має меж» пояс-
нюю - з обох боків від ділянки О. 
Буднього знаходяться землі фер-
мерів О. Гнілова та В. Мірошни-
ченка. Ми всі чітко дотримуємося 

межових знаків, спірок немає. Я 
не обробляв поле 8, 6 га, де воно 
знаходиться, невідомо.

Дійсно, правоохоронці не 
навели в суді доказів, що «поле 
державної власності 8, 6 га» об-
роблялося ФГ «Калашник». 
Навзаєм цього суд визнав, що 
з. д. площею 20 га з правом по-
стійного користування належить 
О. Будньому, а його договір про 
співпрацю з О. Калашником 
дійсний. Адвокат фермера Олек-
сандр Голіцин доповнив скаргу: 
          - Клопотання слідчого по-
ліції про арешт земельної ділянки 
складене з грубими порушен-
нями. Працівники Межівської 
поліції в нічний час 11 вересня на 
особистому авто із застосуванням 
вогнепальної зброї напали на фер-
мерську вантажівку з урожаєм, що 
є грубим порушенням українсько-
го законодавства. На аркуші спра-
ви № 32 обставини нападу під-
тверджені в рапорті працівника 
поліції. Арешт на насіння був на-
кладений судом лише наступного 
дня після затримання автомобіля. 
Докази, зібрані внаслідок неза-
конного затримання фермера, є 
неприпустимими. Які підстави 
застосування вогнепальної зброї?

На це запитання слідчий               
О. Кривонос відповів:

- Рішення про застосування 
зброї кожен працівник поліції 
приймає сам, за ситуацією. За-

конність застосування вогнепаль-
ної зброї в даному випадку пе-
ревіряє інспекція ГУ Нацполіції 
Дніпропетровської області.

Після ґрунтовного розгляду 
матеріалів справи, судових деба-
тів Дніпровський апеляційний 
суд постановив:

- ухвалу слідчого судді Ме-
жівського районного суду від 
12 вересня 2018 р. – скасувати; 
    - постановити нову ухвалу апе-
ляційного суду, якою клопотання 
слідчого СВ Межівського ВП про 
накладення арешту повернути 
прокурору для усунення недолі-
ків впродовж 72 годин з моменту 
отримання копії ухвали.

Тобто усе гучне межівське 
правоохоронне свавілля стосовно 
фермера Олександра Калашни-
ка Дніпровський апеляційний 
суд визнав незаконним. Арешто-
ваний урожай соняшнику 5, 6 

тонни 25 жовтня повернений 
власнику. Прокуратура Межової 
не усувала недоліки порушеного 
провадження, до суду більше не 
зверталася.

За незаконний 
обстріл - догана

На зустрічі в Дніпрі 20 верес-
ня керівництва Нацполіції з по-
страждалими внаслідок рейдер-
ських дій правоохоронців фер-
мерами АФЗ краю прозвучала 
обіцянка розібратися у всіх НП на 
жнивних полях та притягти вин-
них до відповідальності. В середи-
ні жовтня Олександр Калашник 
отримав листа:

 - Ваше звернення щодо не-
правомірних дій працівників по-
ліції Межівського відділення 11 
вересня розглянуте в головному 
управлінні Нацполіції Дніпропе-
тровської області. В ході розгляду 
документального підтвердження 
неправомірності дій не знайдено. 
Встановлений факт порушення 
вимог наказу МВС № 70 – 2016 од-
ним із поліцейських Межівського 
відділення. Наказом начальника 
ГУ Нацполіції вказаному полі-
цейському оголошене дисциплі-
нарне стягнення – догана. Ухва-
лене рішення може бути Вами 
оскаржене.  

Ось така обтічна, навіть без 
прізвища винного поліцейського 

та його керівника, що знаходився 
поруч, відповідь. У ній є суттєва 
неточність – поліцейський не міг 
порушити наказ МВС № 70 – 2016. 
Бо цей наказ лише затверджує 
«Інструкцію із заходів безпеки при 
поводженні зі зброєю з метою 
забезпечення особистої безпеки 
поліцейських, запобіганні загибе-
лі, пораненням, травмуванню їх 
та інших осіб». А от «Інструкцію» 
поліцейський при нападі на О. 
Калашника порушив, і не раз. Зо-
крема кілька підпунктів пункту 10 
«Категорично заборонено»:

1) виймати зброю з кобури 
без потреби;

2) тримати палець на спуско-
вому гачку;

3) безпідставно спрямовува-
ти ствол зброї у бік людей, тран-
спорту, будинків, інших будівель 
та споруд.

Зазначені порушення плюс 

незаконна стрільба і вартували 
полісмену догани. А такі дії під-
падають під норми статей Адмі-
ністративного та Кримінального 
кодексів! У листі не вказано, чи 
розглядала НП дисциплінарна 
комісія головного управління, до 
складу якої можуть входити ци-
вільні громадяни. Такі нововве-
дення «Дисциплінарного статуту 
Нацполіції України», ухваленого 
Верховною Радою в березні ц. р. 

Як запобігти злочинам 
правоохоронців?

Цього хліборобського сезону 
вони були особливо масштабни-
ми. «Немає району на Дніпропе-
тровщині, звідкіля б фермери не 
повідомляли про рейдерські дії 
правоохоронців», - зазначає ви-
конавчий директор АФЗ області 
Олександр Гайворонський. Не-
законні дії від імені держави не 
лише приносять біду хліборобам. 
Вони свідчать про системну кризу 
в правоохоронних органах Украї-
ни, підривають довіру до них. Ось 
що після суду розповів фермер 
Олександр Калашник:

- Після незаконного нападу по-
ліцейських 11 вересня на півтора 
місяці був відірваний від роботи на 
землі, не встиг вчасно посіяти ози-
мину. Довелося займатися захи-
стом в судах, найняти сертифікова-
ного геодезиста для встановлення 
точних меж з. д., провести чимало 
часу в дорозі, ремонтувати пошко-
джений пострілами поліцейсько-
го автомобіль... Витратив більше, 
ніж повернули за рішенням суду, 
зате відстояв своє чесне ім’я хлі-
бороба. А межівська поліція з 
прокуратурою та судом відкрито 
займаються рейдерством, це під-
твердило рішення Дніпровського 
апеляційного суду. Вони добре 
знали, хто обробляє це поле, та 
увесь час клеїли дурника. Дотепер 
мене не визнали потерпілим у цій 
«схемі», адвокати досі б’ються в су-
дах. Це не правоохоронна система 
правової держави, а цирк на дроті.

Дійсно, майже стовідсотково 
усі порушники українських зако-
нів у погонах та мантіях, які свідо-
мо «віджимають» урожай та інше 
майно в громадян правової дер-
жави, ще виходять сухими з води. 
Або ж на одного з організованої 
групи накладається догана, як у 

резонансних подіях у Межівсько-
му районі. Повірити в досі по-
ширену на українських правових 
теренах байку про те, що районні 
правоохоронці зі стажем ні сном, 
ні духом не відають, хто в їхньому 
краї працює на тому чи іншому 
полі, неможливо. Найпевніше 
всі причетні до оборудки про все 
добре знають, а до протоколу 
пишуть зовсім інше. Що буцім-
то таємні «невстановлені особи» 
тишком-нишком сіють і жнуть, 
завдаючи величезної шкоди кра-
їні. І що та чи інша культура не-
відь-чому росте, геть незаконно. 
А що усі податки за «незаконне 
використання» сплачені, то це до 
уваги не береться. Класти край 
правоохоронному розбою на 
фермерських ланах слід рішуче, 
раз і назавжди, вважає юрискон-
сульт АФЗ Дніпропетровської об-
ласті Євгеній Падашуля:

- Щонайперше необхідно 
внести революційні зміни до  
Кримінально-процесуально-
го кодексу (КПК) в частині 
накладення арешту на зем-
лю і майно, які були б рішуче 
спрямовані, насамперед, на 
захист прав людини та гро-
мадянина, в якій ситуації він 
би не перебував. Треба і сут-
тєво посилити особисту від-
повідальність правоохорон-
ців за перевищення влади 
та службових повноважень. 
Зокрема запровадити норму, 
якою передбачити довічне 
позбавлення права обіймати 
будь-які державні чи вибор-
ні посади горе-правоохорон-
цями.
Такі зміни зможуть не лише 
кардинально покращити ро-
боту українських судів, полі-
ції, прокуратури, а і вплину-
ти на життя тисяч українців, 
безпідставно звинувачених 
в різного роду злочинах. 
Вкрай необхідно провести 
системний фаховий аналіз 
не лише поширеної сьогод-
ні рейдерської «схеми» «від-
жиму» за участю правоохо-
ронних органів, а й схеми 
розкрадання речових доказів 
після арешту – урожаю. Тре-
ба усіма можливими засоба-
ми достукатися до свідомості 
кожного народного депутата 
та усіх вищих посадових осіб 
Держави, терміново випра-
цювати комплексний дієвий 
алгоритм протидії, у т. ч. й 
позасудовий.
Такий фаховий «рецепт» про-

ти правоохоронного свавілля, 
що буяє степами України. Чим 
швидше він буде виписаний, 
тим краще. Постраждалі ферме-
ри з гіркою іронією нарікають, 
що взимку і ранньої весни ніхто 
арешт на землю не накладає. Бо 
на ній ще пусто, та і вони мали 
б час на оскарження. Готують 
арешт тишком-нишком, якраз до 
жнив… Така правоохоронна вже 
не тенденція, а скоріше «норма». 
Викорінити це вкрай небезпечне 
свавілля покликані і Збори фер-
мерів Центру України, що відбу-
дуться в Черкасах  9 листопада.  
Пора!

Григорій ДАВИДЕНКО.. 

Афоризм Віктора Черномирдіна
! Нам ніхто не заважає перевиконувати 
наші закони

Біля КамАЗа фермер зазнав протизаконного 
збройного нападу межівських поліцейських.
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З доровенькі були!

Що можна посадити 
на зиму?
І цибульні, і зелені, і корене-

плоди. Плюсів у такого підходу 
багато: сходи з’являються ра-
ніше, ростуть більш міцними, 
частина культур встигає від-
дати урожай до активізації їх 
основних шкідників, вихід про-
дукції виходить на два тижні ра-
ніше, є можливість повторних 
посадок.

Загальні правила 
підзимових посівів
Для підзимових посівів не 

обов’язково виділяти велику ді-
лянку землі. Якщо продукція 
не на продаж, а для свого столу, 
грядка загальною площею 5-6 кв. 
м. повноцінно забезпечить сім’ю 
з 4-5 осіб і вітамінною зеленню, і 
ранніми коренеплодами.

Місце для підзимових куль-
тур краще вибрати доступне, 
сонячне, без схилу. Так як час 
сіяти прийде пізніше ( в остан-
ній декаді жовтня, а на півдні 
- листопада), то землю краще 
підготувати заздалегідь. Ще в 
серпні слід внести добрива, пе-
рекопати ґрунт, розрівняти, а 
перед морозами (поки верхній 
шар ще не замерз) - зробити бо-
розенки.

Існує правило і для норм 
висіву. Так як неминучий ризик 
випаду (втрати) частини насін-
ня, норму потрібно збільшити 
на 25-50%. Сіяти насіннєвий ма-
теріал необхідно сухим: після 
посіву ні в якому разі не поли-
вати.

Деякі городники практику-
ють не підзимовий, а зимовий 
посів. Таке теж можливо, в січ-
ні, лютому. Виправдовує себе 
цей метод там, де нестійкі осінні 
температури можуть спровоку-

             Що посадити під зиму: 
      культури, яким не страшні морози

Осіння пора - час збору врожаю і підготовки до нового сезону. Від того, як город піде в 
зиму, залежатиме обсяг весняних клопотів. Саме з цієї причини досвідчені городники ні-

коли не втрачають можливості провести з осені якомога більше робіт. Підготувати грядки, 
внести добрива. А ще - висадити частину культур

вати раннє проростання насін-
ня. Однак у такому випадку не-
обхідно мати запас землі, щоб 
присипати промерзлі борозен-
ки. У південних регіонах цей ме-
тод замінюється посівами в січ-
неві або лютневі «вікна», коли 
ґрунт відтає, але ще не встигає 
прогрітися настільки, щоб дати 
насінню зростання.

Після посіву, з метою кращо-
го зчеплення поверхні насіння з 
грунтомм, землю над борозенка-
ми рекомендується ущільнити. 
А для утеплення - замульчувати. 
Взимку потрібно постаратися 
накидати на пасма снігу. Рано 
по весні накрити їх плівкою, на-
тягнутою на дуги - це дозволить 
землі раніше прогрітися, при-
скорить проростання і зростання 
посіяних культур, захистить схо-
ди у разі поворотних заморозків.

Кріп
Насіння кропу сходить вже 

при +3 °С, тому його можна ви-
сівати тільки при сталому по-
холоданні. Вдень це може бути 
0...+2 °С, вночі -2...-3 °С. Глибина 
загортання насіння-2,5-3 см. Від-
стань між рядами 20 см. Можна 
застосувати і віялове висіван-
ня по поверхні, перемішавши 
насіння з піском, і обов’язково 
зверху замульчувавши. Посія-
ний на зиму кріп буде готовий 
до столу в середині травня.

Петрушка
Листова петрушка сходить 

вже при +2 °С тепла. Її сходи 
вільно переносять температуру 
до -9 °С. Але насіння проростає 
недружно, тому підзимовий 
посів для неї більш вигідний, 
особливо в південних регіонах. 
Він дозволяє петрушці виграти 
час і почати більш дружню ве-

гетацію. Глибина посіву насіння 
1-1,5. Відстань між рядами - 20-
25 см.

Салат
Виграшно висівати на зиму 

салат - ранній урожай виходить 
незалежно від того, дощовою 
вдалася весна або сухою. Насін-
ня цієї культури добре перено-
сить низькі температури, тому 
посів проводять при стійкому 
похолоданні, коли показники 
термометра опускаються до по-
значки -2...+2 °С. Глибина загор-
тання насіння 2 см. Відстань між 
рядками - 30-40 см.

Шпинат
Підзимовий посів шпинату 

має два терміни. Перший - в ос-
танніх числах вересня. Рослини 
встигають сформувати розетку 
невеликих листочків, які і будуть 
зимувати під сніговим укриттям. 
Із приходом весняного тепла 
вони відразу рушать в зростання 
і вже через півтора тижні з гряд-
ки можна буде зривати перші ві-
тамінні листочки. Другий термін 
- у листопаді-грудні (залежно від 
кліматичної зони), у разі настан-
ня стійких заморозків. У такому 
випадку насіння проклюнеться 
вже у весняні строки, що теж 
непогано, так як культура дасть 
ранній урожай. Глибина загор-
тання насіння 3-4 см. Відстань 
між рослинами - 7-10 див Між 
рядами - 15-20 см.

Селера
Частіше підзимовий посів 

селери застосовують до листо-
вих сортів, причому підходить 
будь-який з них. Але і серед ко-
реневих є сорти, придатні для 
посіву з осені. Глибина загор-
тання насіння 1,5-2 см.

Цибуля-порей
З посівами цибулі-порей не 

поспішають. ЇЇ сходи бояться 
морозів, тому насіння висівають 
не раніше, коли термометр поч-
не показувати нижче 0 °С. За-
стосовують метод, в основному, 
на півдні. Загортання насіння 
1,5 см. Відстань між рослинами 
- 8-12 см. Між рядами - 30-35 см.

Часник
Озимий часник висаджують 

двома методами. Метод погли-
бленої посадки застосовується, 
в основному, в зонах з холодним 
кліматом. Виконується в сере-
дині серпня і передбачає за-
глиблення зубчиків на 10-15 см. 
Звичайним методом (традицій-
ним) саджають за два тижні до 
стійкого похолодання, при цьо-
му мається на увазі закладення 
зубчиків на 3-5 см. Його термі-
ни - останній тиждень вересня, 
якщо це середня смуга, початок 
листопада - на півдні. Відстань 
між зубчиками 10-15 см. Від-
стань між рядами - 20-25 см.

Щавель
Щавель - одна з найбільш 

рекомендованих для посіву на 
зиму рослин. Посіяний з осені, 
він раніше сходить і раніше від-
дає зелень. Та й підходять до та-
кої посадки практично всі його 
сорти. Глибина закладення 1-1,5 
см. Відстань між рядами - 15-20 
см.

Морква
Для посіву моркви землі 

потрібно осісти, отже, грядку 
необхідно готувати заздалегідь. 
Строки сівби настають при по-
казниках термометра в районі 
+2...+4 °С. Глибина загортання 
насіння 3-4 см, Відстань між 

Користь айви для здоров’я
Айва - дуже поживний фрукт, який 

має дуже низьку калорійність. Один 
100-грамовий фрукт айви містить всього 
57 калорій. Це також прекрасне джере-
ло клітковини, антиоксидантів, вітамінів 
і мінералів. У фрукті містяться дубильні 
речовини, включаючи катехін та епікате-
хін, і він має дуже високу концентрацію 
вітаміну С. Айва також є хорошим дже-
релом кальцію, заліза, калію, магнію та 
міді.

Завдяки низькій калорійності айва 

Айва - невеликий і округлий фрукт, що 
росте на деревах. Зовні вона виглядає 
солодкою і соковитою, як яблуко або 
груша. Але насправді айва в сирому 
вигляді має досить терпкий, в’яжучий 
та трохи кислуватий смак.
 Щоб насолодитися цим плодом, 
найкраще його приготувати.

використовується для здорового харчу-
вання.

Плоди айви мають в’яжучу, сечогін-
ну, крововідновну і антисептичну дію, 
сприяють припиненню рвоти, а насіння 
айви має антисептичні й протизапальні 
властивості. Ось чому в медичній прак-
тиці застосовують відвар з насіння айви 
- при кровохарканні, маткових кровоте-
чах, проносах. Відвар айви має і зовніш-
нє застосування - при захворюваннях 
очей, для полосканнz при ангінах.

У вигляді сиропу плоди айви пока-

зані при малокрів’ї. Для його приготу-
вання їх ріжуть на маленькі шматочки, 
заливають водою, кип’ятять до розм’як-
шення, віджимають сік і уварюють його 
до густоти сиропу. Свіжі плоди айви 
завдяки високому вмісту заліза засто-
совують для профілактики і лікування 
анемії, після тривалої виснажливої   хво-
роби, високої температури тіла.

Як готувати айву
Більшість людей любить готувати 

айву, м’якоть якої набуває рожевого ко-
льору під час термічної обробки.

Оскільки плоди айви містять багато 
пектину, то з айви найчастіше готують 
варення, желе, мармелад чи компот. 
Айву також можна запікати в духовці та 
подавати з осінніми стравами. Ще дуже 
часто айву використовують у випічці - в 
пирогах і кексах.

Фрукти айви можна також нарізати і 

перемішати з концентратом яблучного 
соку - вийде солодке та пікантне пюре. 
Потім його можна використовувати різ-
ними способами, в тому числі до ранко-
вої каші замість цукру.

ЛЕГКИЙ СПОСІБ ПРИГОТУВАТИ АЙВУ:
Почистіть плоди від шкірки 
(шкірку можете пізніше 
використати для приготування 
желе).
За допомогою гострого ножа 
розріжте плоди на половинки.
Кожну половинку поділіть на 
четвертинки і видаліть насінини 
та серединку.
Видаліть коричневі плямки.
Кусочки айви помістіть у воду, 
щоб вони не потемніли.
В каструлю налийте води і 
доведіть до кипіння.
Додайте айву і варіть 40-50 хвилин, 
поки вона не стане рожевого кольору.
Споживайте із задоволенням!

Підготувала Анна МЕЛЬНИК.

рядами - 15-20 см. Вибіркове 
прибирання коренеплодів поч-
неться з початку червня, але 
потрібно пам’ятати: посіяна з 
осені морква зберігається гірше, 
ніж при весняній посадці, тому 
краще заздалегідь продумати 
необхідний обсяг продукції.

Буряк
З посівом буряків поспі-

шати не можна, його насіння 
здатне прорости вже при +5 
°С, тому терміни підзимового 
посіву необхідно змістити на 
період стійкого похолодання, 
- 2...- 4 °С. Глибина загортання 
насіння 3-4 см. Відстань між 
рослинами - 5-10 см. Між ря-
дами - 20-30 см. Перший збір 
коренеплодів від підзимових 
посівів буряків можна буде 
провести вже в кінці трав-
ня-початку червня. Але такий 
буряк зберігається гірше, ніж 
при весняній посадці.

Капуста
Підзимова посадка капусти 

практикується не часто, в ос-
новному - в регіонах з віднос-
но теплим кліматом. Але і для 
півдня в такому методі є ризик 
- швидко з’являються сходи, 
які можуть вимерзнути при 
нестійких весняних темпера-
турах. Однак, рекомендовані 
сорти для підзимової посадки 
існують.

Глибина загортання насіння 
капусти складає 1,5-3 см. Норма 
висіву на квадратний метр - 0,1-
0,2 г.

Крім перерахованих куль-
тур, під зиму можна посіяти 
спаржу, рукколу, брукву, огір-
кову траву, мангольд, ревінь, 
хрін, фенхель, пастернак, ци-
булю-батун та ріпу.
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ПЕРЕВАГИ
 ІСПАНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ

Ситуація з вовчком в Іспанії 
є класичним прикладом, як час-
те повернення соняшнику на 
колишнє місце ще в 1995-1996 
рр. привело до утворення нових, 
більш вірулентних біотипів пара-
зита, що вразив усі стійкі гібриди. 
На сьогодні в Європі існують 8 рас 
вовчка (A, B, C, D, E, F, G, H), які від-
різняються по вірулентності та 
агресивності до сортів і гібридів 
соняшнику. Три останніх з них є 
найбільш вірулентними, вони 
були виявлені спочатку в Іспанії 
(1995-1996 рр.), потім в Румунії 
(1997 р.) і Туреччині (2006 р.).

У той же час Іспанія - одна з 
найтепліших країн Західної Єв-
ропи. Середньорічна кількість со-
нячних днів складає від 260-ти до 
285-ти. А у випаданні опадів тут 
чітко виділяються два сезони: 

- у період з жовтня по бере-
зень випадає до 100 мм опадів в 
місяць;

 - з квітня по вересень менше 
30 мм, причому в липні і серпні 
дощі бувають украй рідко. 

Для сухої Іспанії найбільш ти-
пові червоноземні ґрунти. Через 
сухість клімату вони зазвичай ма-
лопотужні. У цих непростих клі-
матичних умовах, ускладнених 
проблемою вовчка, селекціонери 
виконують копітку роботу, щоб 
отримати надійний результат.

Досвід, отриманий в Іспанії, 
цінують у всьому світі. Іспанські 
селекціонери створюють кращі 

НАСІННЯ СОНЯШНИКУ ІСПАНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ
Mirasol Seed - провідна селекційна компанія Іспанії з 

більш ніж 30-ти літнім досвідом виробництва насіння 
соняшнику. Усі етапи виробництва, починаючи з роботи 

над генетикою і закінчуючи обробкою та фасуванням 
свого продукту, компанія працює на території ЄС.

гібриди для найбільших світо-
вих насіннєвих компаній, у руках 
яких зосереджені 90 відсотків 
ринку продажу гібридів соняш-
нику.

 Іспанська селекція соняш-
нику - це еталон стійкості до 
посухи і вовчка. 

ЩО МИ ПРОПОНУЄМО?
Mirasol Seed пропонує «know-

how» для своїх клієнтів, які 
хотіли б мати високоврожайні 
гібриди соняшнику стійкі до 
ґрунтової і повітряної посухи, 
новим агресивним расам вовчка, 
що мають комплексну толерант-
ність до хвороб, володіють стій-
кістю до гербіцидів імідазоліно-
вої групи, так само до гербіцидів, 
що містять трібенурон-метил. 

Mirasol Seed - це авторський 
продукт, розроблений кращими 
селекціонерами Іспанії. Компа-
нія контролює усі ключові етапи 

виробництва - від роботи над ге-
нетикою до обробки і фасування 
насіння. Вникає в усі процеси і 
приділяє увагу дрібницям, що, 
як правило, і визначають ета-
лон продукту та його виняткову 
якість.

Компанія Mirasol Seed упро-
довж 3-х років досліджувала свій 
посівний матеріал в Україні на 
сільськогосподарських дослід-
них станціях, а також на товар-
них посівах. Дослідження пока-
зали виняткову якість продукції 
Mirasol Seed, вирощеної в умовах 
кліматичних зон України.

Відповідність «ціна-якість» 
дозволяють Mirasol Seed успішно 
конкурувати на світовому ринку 
виробництва і продажу насіння 
соняшнику.

 Mirasol Seed - це високоякісне 
насіння соняшнику за розумною 
ціною, вироблене на території 
ЄС.

 Офіційний дилер ТМ Mirasol 
Seed на території України - 

ПП «Родомир-Агро».
Тел.: 068-68-41-741, 050-320-26-24, 

zima2018@ua.fm. Любов.

КІЛЬКА господарств Полтав-
щини, Дніпропетровщини та 
Кіровоградщини, в тому чис-

лі –  СТОВ «Родіна», випробовують 
гібриди нового покоління висо-
коолійного соняшнику іспанської 
компанії Mirasol. Цього року де-
монстраційні площі компанії під 
цією культурою в районі зайняли 
понад 500 га. А нещодавно у СТОВ 
«Родіна», де вирощується два но-
вітні гібриди, побувала делегація 
Mirasol на чолі з її власником Хосе 
Карлосом Рамосом.
Як зазначає головний агроном 
«Родіни» Сергій Пугач, господар-
ство постійно випробовує посів-
ний матеріал різних насіннєвих 
компаній на своїх товарних пло-
щах, аби включати в структуру 
посіву лише ефективні в нашій 
кліматичній зоні сорти та гібриди. 
«Ми бачимо сьогодні, як зміню-
ється клімат, - каже Сергій Івано-
вич. – У цьому році протягом веге-
таційного періоду випало лише 66 
мм опадів. Це – дуже мало. Тому і 
зацікавились продукцією Mirasol. 
Гібриди компанії вирощуються в 
Іспанії за кліматичних умов, коли 
за період вегетації випадає навіть 
30 мм опадів. Головна їх перева-
га – посухостійкість. Крім того, 
переконались у високій схожості 
насіння та значному стартовому 
рості. Потенціал урожайності 
перевіримо, коли врожай буде, як 
мовиться, в бункері».
Члени іноземної делегації відзна-

чили високий рівень агротехніки 
на демо-площах у «Родіни». Їх 
«вері гуд»(дуже гарно) було на-
лежною оцінкою побаченому. 
Єдиним в Україні офіційним 
представником Mirasol  є  ПП «Ро-
домир-Агро». Його представник у 
Дніпропетровській області Любов 
Зима, яка була у складі делегації 
іноземців, додала, що компанія ви-
пробовує свій посівний матеріал в 
Україні протягом трьох років. До-
слідження показали, що продукція 
Mirasol може успішно конкурувати 
на світовому ринку виробництва 
та реалізації насіння соняшнику. 
Що ж стосується випробувань 
демонстраційних посівів компанії, 
що знаходяться на територіях 
Дніпропетровської та Полтавської 
областей, визначено, що по дотри-
манню технології вирощування 
випробовуваних гібридів соняш-
нику, високому рівню агротехніки 
господарству СТОВ «Родіна» не 
було рівних.

За останніми підсумками намо-
лоту  соняшнику  гібридів Mirasol 
одержано так, підтверджену офі-
ційно, врожайність:
- агрофірма «Колос» Царичансько-
го району - 34 ц/га;
- ТОВ СП «Надія» Глобинського 
району (євролайтингова група) -
25,3 ц/га при вологості 6,2;
- ПП «Білоус» Криничанського ра-
йону - 29,2-30,5 ц/га;
- ФГ «Лаверна»  Кобеляцького ра-
йону - 34 ц/га при вологості 6,4.

Укрпошта проводить  нову акцію 
для своїх клієнтів    «Я люблю перед-
плату», яка проходить у рамках 
передплатної кампанії на  2019 рік.
Для участі в акції необхідно:

 завітати до будь-якого відділен-
ня поштового зв’язку;

 оформити передплату на улю-
блені періодичні видання за «Ка-
талогом видань України «Преса 
поштою» на 2019 рік (I півріччя)» 
та  каталогами місцевих періодич-
них видань  у термін  до 15 грудня 
2018р. (у відділенні або за допомо-

Акція «Я ЛЮБЛЮ ПЕРЕДПЛАТУ»
гою сервісу онлайн-передплата на 
сайті ПАТ «Укрпошта»);

 заповнити анкету учасника акції.
Більш детально з умовами акції 
можна ознайомитись на сайті ПАТ 
«Укрпошта»  у розділі «Акції»  http://
ukrposhta.ua/peredplata.html
Кожен учасник акції  отримає  мож-
ливість виграти подарунок для 
приємного читання – плед, настіль-
ну лампу,  термочашку,  гамак.
Передплачуйте улюблені видання 
та вигравайте подарунки для при-
ємного читання!

Івану Савовичу Ярмолюку, 
голові СФГ «Відродження» 
Петриківського району, 
Садівнику від Бога, 
виповнилося 55! 

Вітаємо з ювілеєм і бажаємо 
залишатися такою ж прекрасною 
людиною, якою ми Вас знаємо!
Від усього серця бажаємо Вам 
міцного здоров’я та життєвої 
наснаги, професійних успіхів 
та особистих творчих досягнень, 
сімейного щастя, злагоди 
та добробуту.
Натхнення Вам, сил                               
і величезного щастя! 

Асоціація фермерів та приватних 
землевласників Дніпропетровської області.

Попри факт перевиробництва, україн-
ське яблуко високої якості має всі шанси 
отримати гідну ціну в цьому сезоні. Про це 
повідомляють аналітики EastFruit.
Ціни на продукцію, яка відправляється на 
експорт, завжди на порядок вищі, ніж на 
яблуко ідентичної якості, що реалізовуєть-
ся на внутрішньому ринку. Ряд українських 
компаній в даний момент продовжують 
відвантажувати яблуко за кордон, і, за офі-
ційними даними, вже до початку осені 
2018 року експорт в п’ять разів перевищу-
вав минулорічні показники.
Якщо ситуація з експортом буде продовжу-
вати розвиватися в такому ключі і в другій 
половині сезону, у вітчизняних виробників 
з запасами якісного яблука в сховищах і на-
явністю сертифікації GLOBALG.A.P. будуть 
всі шанси отримувати за свою продукцію 
прийнятні ціни. Не такі, як в минулому 
сезоні, але наближені до них.

Що стосується внутрішнього ринку, ціни 
на яблуко на даний момент варіюються в 
межах 3-7 грн/кг ($0,11-0,25/кг), і яскравих 
перспектив для поліпшення ситуації не очі-
кується. Існує ряд факторів, які будуть про-
довжувати чинити тиск на формування цін 
аж до старту нового сезону. В першу чергу, 
слід відзначити збільшення виробництва 
яблук в Україні в цьому році. За середніми 
оцінками різних експертів, валовий збір 
яблук в Україні в 2018 році перевищить 
торішні показники на 65-75 тис. тонн, що, в 
свою чергу, не може не відбитися на стані і 
розвитку ринку.
Другий, не дуже позитивний фактор 
для українських фермерів — це суттєвий 
приріст врожаю яблука в Польщі, яка є 
потужним торговельним конкурентом для 
української продукції. За даними з різних 
джерел, виробництво яблук у Польщі в 
2018 році може досягти 5 млн тонн. 

Експортний потенціал значний
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