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Микола ЯСЕНЬ

- Коли три роки тому вперше 
обирали мене головою, - нагадав 
Анатолій Гайворонський, - я тоді 
заявив, що головна мета, хлоп-
ці й дівчата, яку ми разом маємо 
реалізувати – це згуртуватися у 
єдиний і дружний, бойовий за-
гін-кулак, щоб показати всім в об-
ласті нашу силу і нашу рішучість 
захищати самих себе та неприми-
римо змітати зі свого шляху усю 
нинішню нечисть. Усю ту гидоту 
й підлоту, котра прилипає до на-
ших ніг, як грязюка. А тепер ось 
дивлюся у зал із незаповненими до 
кінця місцями, і стає прикро. Бо, 
виходить, не вдалося нам загалом 
і мені зокрема як голові Асоціації 
втілити задумане. Це ж більше, ніж 
недоробка – це загроза, що порізно 
кожного окремо взятого фермера 
завтра обікрадуть як рейдери та 
бандити, так злодії і корупціонери 
з органів влади, прокуратури і На-
ціональної поліції, з тих же і судів, а 
ми, залишившись ні з чим, будемо 
чухати навздогін потилиці і зітхати, 
як же це так, що не зуміли, не змог-
ли вчасно об’єднатися, аби дати 
гідного відкоша зловмисникам та 
перевертням усіх мастей і сортів?!

Ви повинні це розуміти, підвів 
риску Гайворонський, що ризико-
вано, навіть відверто небезпечно 
жити задньою думкою – необхідно 
передбачати й усвідомлювати на-
перед, які виклики уже зараз випа-
дають на нашу долю і які чатують 
на нас завтра. Оцей вислів, що ви, 
шановні друзі і колеги, маєте дійс-
но розуміти, рефреном пройшов 
крізь усю звітну доповідь Анатолія 
Івановича. Бо як не розуміти сьо-
годні, що фермерам доводиться 
працювати за злочинної нинішньої 
влади, ненажерливої й нещадної 
олігархічно-латифундистської, 
якщо хочете, то й з феодальними 
апетитами та замашками «еліти», 
від котрої тхне і смердить нестерп-
но, продажними  правоохоронця-
ми та судочинцями і так далі?! За-
раз ми всі по вуха по суті погрузли 
в багнюку антинародної і злочинної 
держави казнокрадів, грабіжників 
та кримінальних негідників і їх 
прихвостнів. І щоб вистояти, збе-
регтися і врешті-решт перемогти та 
змінити на свою користь ситуацію 
в Україні загалом і на селі зокрема, 
якраз і потрібна войовнича та бой-
ова згуртованість і високе, глибоке 
розуміння власного обов’язку багне-
тами шикуватися в шеренги борців.

Не випадково уже потім, 
виступаючи в дебатах, Олександр 
Лапа, котрий очолює фермерів 
Дніпровського району, пригадав 
ще перші установчі збори і конфе-
ренції перших на Дніпропетров-
щині «відчайдух, які зважувалися 
на свої хліба, як тоді казали». Це ще 
коли незабутній Михайло Михай-
лович Саєнко єднав-згуртовував до 
купи обласну фермерську органі-
зацію. Порівняв ще ті і теперіш-
ні часи Олександр Михайлович, 
правда, передусім для того, аби 

З приводу звітно-виборної конференції обласної 
Асоціації фермерів та приватних землевласників,   

яка відбулася у Дніпрі минулого четверга

СВІЙ ЗВІТ голова Асоціації Анатолій Гайворонський 
розпочав з того, що його прикро засмутив 
незаповнений по вінця зал, у якому зібралися 

делегати. Загалом на конференціях у районах було обрано 
120 делегатів – погодьтеся, уже мало, аби говорити про 
бажану активність фермерів Дніпропетровщини та їхню 
зацікавленість зустрічатися і разом домовлятися, як 
домагатися неодмінно прихильного ставлення до себе з 
боку органів влади та їхніх численних служб, особливо 
правоохоронних відомств та сільського врешті-решт 
населення. Але ж запрошували на конференцію, котра 
відбувається раз на рік, також і всіх інших небайдужих, 
активних членів Асоціації. І не тільки їх, а й тих фермерів, 
котрі зараз з тих або інших причин, переважно, відверто 
треба казати, з власної вини перебувають поза межам 
Асоціації, але зацікавлені спільно відстоювати свої 
інтереси, часто-густо й рішуче захищати їх  разом. Себто 
двері конференції були навстіж відчинені для всіх, кого 
непокоять реалії теперішніх днів і хто ладен боротися й 
за, якщо хочете, кровні свої потреби й права. Оскільки, як 
відомо, гуртом і батька легше бити. Так, на це запрошення 
відгукнулося немало фермерів-однодумців та колег-
соратників. Одначе у залі дійсно вистачало й порожніх 
місць, що не може не хвилювати.

КРАЩЕ БОРОТИСЯ СТОЯЧИ, 
НІЖ НА КОЛІНАХ ЖИТИ

дати зрозуміти: як першопрохід-
цям повезло з  Саєнком, головним 
чином зусиллями якого наперекір 
«червоним» головам колгоспів і 
виникло співтовариство майбутніх 
«куркулів», так тепер завдяки бій-
цівським якостям, наполегливості 
та послідовності, непоступливості 
характеру Гайворонського вдається 
практично на усіх рівнях влади та 
правоохоронних органів, а також у 
багатьох критичних ситуаціях від-
стоювати інтереси наших колег-по-
братимів. І це справді відповідає 
дійсності. Уже хоч би тому, що як 
і колись,  себто на зорі зароджен-
ня фермерського руху, так і зараз 
теперішнім приватним сільським 
товаровиробникам доводиться до-
лати численні кривди, перепони 
та труднощі, а то й відверті збит-
кування, утиски та переслідування. 
По-друге, також і тому порівнян-
ню, до якого вдався Лапа, слушне 
та справедливе, що дійсно фер-
мерам Придніпров’я точнісінько 
так в пригоді нині тверда позиція 
бійця Анатолія Гайворонського, 
як колись була аналогічно рішуча 
позиція Михайла Саєнка. Якщо 
Михайло Михайлович по кілька 
разів на тиждень за першим же 
сигналом виїжджав у всі куточки 
області і «вибивав» для бажаючих 
самотужки господарювати у при-
ватне користування земельні ділян-
ки і наділи, так тепер Анатолій 
Іванович раз у раз кидає свої кло-
поти, як кажуть, смажене і печене, 
та мчить сам і піднімає та бере з 
собою активних побратимів, коли 
треба інших захищати від рейдер-
ських набігів або ставати і горою, 
і грудьми перед бандитами «з ве-
ликої дороги», сміливо вступати 
і в сутички-двобої з свавільними 
чиновниками-хабарниками або й 
зі знахабнілими так званими стра-
жами правопорядку. Особливо ча-
сто доводиться піднімати тривоги, 
бити в набат та зриватися з місця і 
поспішати на виручку у різні кінці 
області у літньо-осінню пору зби-
рання урожаїв, коли охочих по-
живитися трудами і вирощеним 
фермерами збіжжям як тих собак 
нерізаних. Якщо той же Саєнко 
добивався виділення першим фер-
мерам землі, то Гайворонський за-
раз вимушений відстоювати право 
дітей та онуків перших залишати 

їхні землі у своєму постійному ко-
ристуванні. 

Однак є і великі відмінності й 
різниці у тих обставинах, у яких до-
водилося діяти Асоціації фермерів 
уже майже тридцять років тому, 
і тих, у яких живе та діє вона нині. 
Одна з таких відмінностей – перші 
фермери, учорашні колгоспні трак-
тористи і рільники, бригадири та 
спеціалісти і так далі, були як одна 
сім’я та сприймали себе однодум-
цями і навіть «однополчанами». За 
першим же покликом збиралися 
і на районні «сходки», і на обласні 
зібрання. Стукалися у кабінети не 
лише місцевих «вождів», а й у сто-
личні коридори влади. Стукалися 
і дозволяли собі грюкати в них ку-
лаками по столах, висуваючи свої 
вимоги на ділі, а не лише на словах 
підтримувати й заохочувати фер-
мерський рух. На місцях, у селах і 
районах, тим паче не давали себе 
в обиду, гуртом воювали за кож-
ного свого побратима – за кожен 
клаптик землі, якщо хочете знати. 
Де поділося, куди зникло пізніше 
відчуття плеча один одного – це бо-
люча тема для окремої розмови. Та 
що сталося і відбулося, те сталося і 
відбулося: чим впевненіше перші 
фермери спиналися на ноги, чим 
більших домагалися вони резуль-
татів і успіхів, чим помітніше вби-
валися у колодочки і обростали 
пір’ям, тим воднораз і все далі й 
далі віддалялися один від одного. 
Заводилися у людей не тільки, да-
руйте, грошики, і чималі, заводи-
лися і надмірні амбіції. Наче кожен 
сам собі господар і кум королю та 
сват міністрам. Що кожен сам по 
собі, коротше, ледве не пуп землі, 
який здатний і без сторонньої до-
помоги обходитися.

Природу цього оманливого, 
невдячного, шкідливого явища дій-
сно варто вивчати та обговорювати, 
щоб робити висновки і знаходи-
ти варіанти, як би з ним якомога 
швидше розминутися і покінчити. 
Але давайте дійсно залишимо це 
для іншої окремої публікації. Бо за-
раз важливіше сказати про те, що 
остання фермерська конференція 
навіч підтвердила: втрата фермер-
ською Асоціацією області міцної 
згуртованості і концентрації обер-
нулася для неї  великою бідою. На 
якомусь етапі вона як самоусуну-

лася від виконання своїх статутних 
завдань і повноважень, а ще прямі-
ше кажучи – зникла з поля зору і 
обласної орбіти, мов її тут і не було. 
Про неї  почали забувати і практич-
но забули у владних колах області. 
Бо тим часом чиновницько-корум-
пована братія нахабніла й вела себе 
розв’язніше та хижіше, свавільні-
ше, і її влаштовувало, що борони-
ти інтереси сільських малих та се-
редніх підприємців та бізнесменів, 
в тому числі і сімейні селянські й 
одноосібні господарства, захища-
ти тих і інших од грабіжницько-
го й шахрайського розбою стало 
практично нікому. Це гіркий, але 
повчальний «досвід»: варто було 
фермерському  товариству розбіг-
тися по власних норах і кубельцях, 
як його перестали і за вухами вести. 
Дуже актуальна, погодьтеся, наука 
для тих, хто вирішив, наче будь-які 
незгоди спокійно можна переси-
діти у  власних посівах кукурудзи 
чи соняшнику, не висувати пер-
шим зі схованок свої голови, отож 
не ризикувати, і їх, мовляв, ніхто 
не чіпатиме. Усі неприємності 
сподівалися їх обминуть. Ледве 
не фатальна логіка-надія, що то з 
кимось що-завгодно може трапи-
тися, тільки не з ними. Велика й 
неймовірно грізна та небезпечна 
це омана для фермерів – обрива-
ти зв’язки між собою, не вилізати 
з окопів та траншей «батальйона-
ми» і «ротами» - «це ви повинні 
розуміти», знову заявив делегатам і 
всім іншим учасникам конференції 
лідер Анатолій Гайворонський.

- Коли три роки тому я з ман-
датом довіри, яку ви мені виявили, 
- сказав Анатолій Іванович, - у якості 
голови Асоціації почав заявлятися 
в державну обласну адміністрацію 
та обласну раду, інші відомства та 
служби, там на мене дивилися, як 
відомі вам істоти дивляться на нові 
ворота.  Хоч більше з подивом і не-
прийняттям, навіть відразою. «Яка 
ще Асоціація фермерів? – вигуку-
вали. – Де вона взялася? Її немає!» 
Коротше, майже межи очі мені 
сміялися, що це за «географічні» но-
вини, і квит. Далі докидали, щоб не 
ходив я по кабінетах і не мозолив їм 
очі. Щоб не плутався під ногами, бо 
одначе ніхто мене слухати не буде…

П ро головне

В Україні одне фермерське го-
сподарство припадає на 850 осіб, 
в країнах ЄС – на 48 осіб.
Разом з найманими праців-
никами у фермерстві зайнято 
всього 95 тис. українців. Це 0,5% 
від усього економічно активного 
населення країни і менше 2% від 
населення сіл.
Більшість продукції виробляють 
великі агрохолдинги. За даними 
видання Tripoli.Land, тільки 
топ-100 таких організацій мають 
в управлінні 6,6 млн га землі або 
15,5% усіх сільгоспугідь України.
Противники земельної реформи 
в Україні зазначають, що зняття 
мораторію на продаж землі 
призведе до руйнування сіл. 
На думку політолога Олексія 
Валевського, ділянки за безцінь 
скуплять великі агрохолдинги, 
а люди залишаться без роботи. 
Крім того, латифундисти будуть 
використовувати ґрунт для виро-
щування генно-модифікованих 
культур, – прогнозує експерт.
Зазначимо, що на думку екс-
пертів Світового банку, в скасу-
ванні мораторію не зацікавлені, 
в першу чергу, великі агрохол-
динги. Відсутність ринку землі 
дозволяє їм орендувати землю 
у пайовиків за найнижчими 
цінами в Європі.
Оренда гектара орної землі в 
Україні коштує близько 50 дол., 
тоді як у Франції –200 дол., а 
в Німеччині – 290 дол. Досвід 
країн Східної Європи показує, 
що після відкриття ринку 
землі ставки оренди менш ніж                                      
за 10 років зростали в 3-5 разів.

У країнах ЄС 
фермерів 
у 230 разів 
більше,               
ніж в Україні

За результатами 2018 року 
зовнішньоторговельний обіг 
України продукції АПК сягнув 
понад $24,3 млрд,. з яких 
$18,8 млрд. припадає саме 
на український агроекспорт. 
Про це розповіла заступник 
міністра аграрної політики та 
продовольства України з питань 
європейської інтеграції Ольга 
Трофімцева.
«За результатами 2018 року 
український аграрний експорт 
зріс більше ніж на $880 млн. 
порівняно з 2017 роком та 
сягнув нового рекорду – $18,8 
млрд. За цей період відчутно 
збільшились обсяги експорту 
продукції  АПК на ринки Азії 
та Євросоюзу. Український 
аграрний експорт до країн 
Азії перевищив $8 млрд, а до 
країн ЄС ми експортували в 
2018 році аграрних та харчових 
продуктів на понад $ 6,3 млрд», - 
підкреслила заступник Міністра 
Ольга Трофімцева.
За її словами, в минулому році 
левову частку українського 
аграрного експорту традиційно 
формували зернові культури, 
з часткою 38,4%, олії – 23,3% та 
насіння олійних культур – 10,2%.
«Також хочу виокремити товари, 
за рахунок яких відбулось 
зростання експорту. Йдеться 
про кукурудзу, пшеницю, 
насіння ріпаку, макуху, м’ясо та 
субпродукти птиці, різні олії, 
тютюн та вироби з нього, яйця, 
кондитерські вироби тощо», - 
підкреслила Ольга Трофімцева.

Аграрний 
експорт 
значно зріс
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НАШ ПОРАДНИК

Петро ЛУК’ЯНЕНКО

ВИКЛИКИ ДОБИ

Психологія бідності   
Питання, чому одні 

люди живуть в багатстві, а 
інші — в бідності, хвилюва-
ло людство з найдавніших 
часів. У боротьбі за соці-
альну справедливість люди  
підіймали повстання, здій-
снювали революції, ділили 
майно багатих поміж бід-
ними, встановлювали нові 
правила співжиття. Але 
потім завжди чомусь все 
поверталося  на круги своя. 
З’являлась багата частина 
суспільства, менш замож-
на, бідняки і злидарі. Чому 
так? Соціологи і психоло-
ги, проаналізувавши спо-
сіб мислення різних верств 
населення, зробили цікаві 
висновки. Виявляється, що 
бідні і багаті, насамперед, 
думають інакше, мають різ-
не життєве кредо. 

У кожного народу спосіб 
мислення теж має свої спе-
цифічні відмінності. Зокре-
ма, німці дуже пунктуальні, 
вважають час найбільшим 
багатством. Марнувати на-
даремне навіть хвилини 
для них є неприпустимим. 
Японці вміють стоїчно пе-
реносити стихійні лиха, їм 
не притаманна паніка в най-
несподіваніших ситуаціях. 
Євреї виховуються в атмос-
фері величезної самоповаги 
до свого народу та надбань 
предків. Багатство землі 
України сприяє закоханості 
українців у природу, спри-
яє ліризму, спогляданню і 
спокою. Художник Сікей-
рос писав: 

- Національне минуле
служить нам ніби для пе-
ревірки того, хто ми є, і для 
того, щоб знати, чим ми ста-
немо в майбутньому... Тре-
ба дивитися на себе в дзер-
кало історії нації для того, 
щоб вивчати себе в цьому 
дзеркалі, щоб іти далі відпо-
відно до реальності нашого 
часу, увесь час дивлячись 
уперед.

За нормальних умов іс-
торичного розвитку, коли 
народ не піддається ніяким 
національним утискам, 
його психіка врівноважена, 
дії спокійні, впевнені, на-
ціональна гордість прояв-
ляється як щось природне 
для всієї нації. У цьому сенсі 
нам, на жаль, не пощастило, 
тому самоповагу українцям 
потрібно буде відновлювати 
протягом певного часу. Дух 
«малороса» досі далеко не у 
всіх вивітрився.

На думку знавців нау-
ки про людську душу, бід-
ні люди самі винні у своїх 
проблемах. Всьому є влас-
на причина. Не завжди це 
невезіння, прокляття чи 
стихійне лихо, як схильні 
думати багато хто. Корінь 
бідності закопаний не так і 
глибоко. Є кілька важливих 
причин бідності: 

Страх перед         
будь-якими змінами 
в житті, пасивність                    
Іноді люди роками ви-

конують набридлу низько-
оплачувану роботу, а ки-
нути її та змінити щось в 
житті бояться. «Аби гірше 

Бідність - це ніби коло, з якого всі прагнуть 
вирватися. Але одним це вдається, а інші ніби 
приречені на убоге виживання. Як окремі люди, 
так і цілі країни живуть по–різному: більшість 
процвітає, інші в  економічному занепаді. Іноді 
дивишся на молоду людину - батьки геть усе їй 
дали: освіту, гарну квартиру, машину, а вона 
чомусь миттєво збідніла і веде майже жебрацький 
спосіб життя. Інша людина вийшла з багатодітної 

незаможної сім’ї, не мала ніяких статків, а зуміла  
піднятися і жити гідно. Така ж ситуація і з країнами. 
Японія, що постійно потерпає від землетрусів, 
має мінімум природних ресурсів, але економіка її 
одна з передових у світі. І є наша держава, Україна, 
яку природа наділила величезним природним 
потенціалом з унікальними чорноземами, 
а більшість населення досі потерпає від бідності, 
навіть злиднів. Чому такий парадокс? 

! Бідність зменшує гордість: порожньому
мішку важко триматися стійма Олександр Дюма (син)

 Щоб не бути бідними…
не було», — типова фра-
за для людини, зараженої 
«синдромом бідності». Ри-
зикнути і сказати робото-
давцю, що, ось, мовляв, 
ціни піднялися, комуналку 
нічим сплачувати за такої 
зарплати, умови праці тре-
ба поліпшувати, ризикують 
одиниці. Тим паче, робити 
це організовано, системно, 
як європейці, ми ще тіль-
ки вчимося. Недовіра один 
одному і страх залишитися 
навіть без цієї погано опла-
чуваної роботи гнітять і ско-
вують.

 Шукати дешевші това-
ри й економити на найне-
обхіднішому –    така вну-
трішня установка формує 
у людини в підсвідомості 
програму: «Мені потрібна 
обмежена сума грошей і 
не більше». На практиці це 
означає - чим більше підні-
маються ціни, тим більше 
людина економить. Буває, 
що навіть використані сір-
ники люди не викидають, а 
намагаються скористатися 
ними повторно, поки зовсім 
не догорять. А ще перуть і 
сушать вживані целофанові 
пакетики. Щойно в країні  
невиправдано різко  підня-
ли тарифи на газ, та люди 
позабивалися у маленькі 
кімнати і мерзнуть, економ-
лячи кубометри. Так можна 
принижувати людину безкі-
нечно, якщо вона не чинить 
опору і не намагається змі-
нити  в своєму мозку дану 
програму, яка прирікає на 
вічну бідність. 

Занижена 
самооцінка
 є не тільки ознакою хро-

нічної бідності, але її основ-
ною причиною. Бідуючи, 
люди дуже люблять дешеві 
товари і нерідко купують 
абсолютно непотрібні їм 
речі тільки тому, що вони 
продаються зі знижкою. Як 
правило, бідні не вірять у 
себе і власні можливості, а 
також оточуючим. Хроніч-
ний песимізм переслідує 
їх. Поки людина вважає, 

що недостойна красивого 
одягу, смачної їжі, гарного 
житла, автомобіля, поваж-
ного ставлення до себе, пси-
хологія бідності з її життя 
не зникне. Тобто, причини 
бідності людини криються 
в глибинах її підсвідомості. 
Звідси сам собою напрошу-
ється висновок: проблеми з 
вічним дефіцитом бюджету 
вирішуються шляхом кар-
динальної психологічної пе-
ребудови людини.

Заздрість по 
відношенню до тих, 
у кого є гроші
 Як правило, бідні люди 

не люблять багатих. Поча-
сти в нашій країні вони ма-
ють рацію, адже багато най-
заможніших людей нажили 
своє багатство шляхом роз-
крадання та привласнення 
державного майна. Але ж 
іноді ненавидять заможні-
шого сусіда, який надбав 
свої статки чесно, впертою 
працею, неймовірною само-
віддачею улюбленій справі. 
У чому полягає корінь такої 
ненависті? В одній з ціка-
вих телепередач показали 
відомий приклад українця, 
якого волею долі занесло 
до Архангельської області 
Московії в глухе село. Буду-
чи трудолюбивим, він захо-
дився вирощувати помідо-
ри та огірки. Місцеві  тільки 
сміялися з його затії:

- Та ти що?  Нічого в тебе
не виросте! Тут же холод, 
земля не та! 

- От у вас точно не ви-
росте! Бо ви і спробувати 

не хочете! – парирував наш 
земляк.

Побудував він теплицю, 
налагодив освітлення, опа-
лення в ній та й виростив 
добрі огірки з помідора-
ми. Пригостив вирощеним  
місцевих селян. Та чомусь, 
замість подяки, у відповідь 
отримав різко негативне, за-
здрісне ставлення до себе. А 
причина в тому, що він зміг, 
а вони – ні, у ментальній різ-
ниці свідомості!

Презирливе 
ставлення 
до грошей
Психологи помітили, що 

бідні люди презирливо став-
ляться до грошей, чомусь 
вважаючи їх злом. Перено-
сячи своє негативне став-
лення до багатих людей на 
грошові купюри і монети, 
вони прагнуть ніби взагалі 
зневажити багатство, якого 
б походження воно не було. 
Навіть чесно зароблені при-
стойні гроші не викликають 
у них поваги до того, хто їх 
заробив. Таке ставлення  не 
мотивує  бідну людину са-
мовдосконалюватися, шу-
кати нові шляхи заробітку. 
На ґрунті зневаги до грошей 
психологія бідності вкорі-
нюється в людині особливо 
міцно.

 Любов до скарг на не-
справедливість навколиш-
нього світу — теж ознака 
психології обмеженого бю-
джету. Науковцями помі-
чено, що заможна людина 
завжди будує плани на май-
бутнє. Якщо й оглядається 

в минуле, то тільки з одні-
єю метою – проаналізува-
ти, чому була економічна 
удача чи невдача, зробити 
висновки і рухатися вперед. 
При невдачі заможні не 
звинувачують когось, лише 
себе. Якщо їх обікрали чи 
обдурили, вважають, що 
самі це дозволили, не пе-
редбачивши такого розвит-
ку подій. Тотальна бідність 
українського люду ніби 
змушує до «гречкоїдства» 
на виборах. Але ж колись 
потрібно таки зупинити-
ся і подумати: нащо віри-
ти тому, хто «гречку» дає, 
адже він обов’язково потім 
обдурить! Інакше який сенс 
займатися йому «гречкосій-
ством»? Нарікати потім, що 
обдурили – без-глу-здо! Тре-
ба зрозуміти, що без участі 
«постраждалого електора-
ту», тобто ще, на жаль, вели-
кої частини народу України, 
оці сучасні гучні корупційні 
події не могли б відбутися. 

Для того, щоб стати за-
можними і щасливими, 
нам, українцям, потрібно 
нарешті позбутися перелі-
чених вище вад. Особливо 
це стосується молодих лю-
дей, у яких ще все життя по-
переду. Тільки розум, сила 
волі та любов до праці здатні 
привести окрилену бажан-
ням людину до вершини, на 
яку психологія бідності її не 
пускала. А знайти ці сили 
всередині себе може кожен. 
Дійсно кожен, без будь-яких 
обмежень, тому що всі люди 
створені для щастя. 

РІВЕНЬ БІДНОСТІ В УКРАЇНІ за останні п'ять років зріс на 10%. Про це розповіла директор Світового 
банку з питань України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен. За її словами, на сьогодні за межею 
бідності в Україні перебувають 25% населення.
«Економічна криза, що почалася в Україні в 2014 році, призвела до того, що рівень бідності зараз 
вище, ніж п'ять років тому. Якщо в 2014 році за межею бідності жило 15% населення України, то 
сьогодні - 25%», - зазначила вона.
Кахконен повідомила, що Всесвітній банк з 2014 року вклав в Україну більше, ніж в будь-яку іншу 
країну, зазначивши, що економічний потенціал України вищий, ніж таких країн, як Польща, Румунія, 
Грузія, Індонезія.
«Вкладено 5,5 млрд. доларів, причому половина коштів - 2,5 млрд. доларів - в різні інвестиційні 
проекти, плюс 2 млрд. - на підтримку регіональних бюджетів для проведення реформ, ще 500 
млн. доларів - на поставку газу. На жаль, не всі ці гроші використані в повному обсязі, і ми чекаємо 
рішень від уряду України», - пояснила Кахконен, передає Укрінформ.
 \
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Григорій ДАВИДЕНКО

ТРИВАЛЕ життя в гур-
тожитку, за винятком 
хіба що студентського, 

солодким не назвеш. Коли 
ж власник спільного житла 
припиняє господарську ді-
яльність, то виробничі нега-
разди тягнуть за собою геть 
несподівані зміни для його 
мешканців. Надзвичайна си-
туація склалася в гуртожитку 
колишнього ВАТ «Паперова 
фабрика» на Лівобережжі Дні-
пра, про що «Фермер Прид-
ніпров’я» повідомили наші 
читачі, пенсіонери Галина та 
Павло Писанці з Китайгорода 
Царичанського району:

- Наша донька Наталія Пи-
санець відпрацювала на папе-
ровій фабриці, має кімнату 
в гуртожитку. Двоє її синів, 
наших онуків, зараз служать 
у Збройних Силах України - 
Руслан на передовій на Дон-
басі, Влад у Житомирській 
області. Та в Дніпрі лихо – фа-
брика стоїть, опалення в гур-
тожитку відключили, хочуть і 
електропостачання припини-
ти. Допоможіть, коли може-
те, бо і житло в доньки та всіх 
мешканців можуть відібрати!

Тривожне звернення вко-
тре нагадало про напругу 
російсько-української війни, 
тривогу батьків за долі дітей 
та онуків. Після перевірки 
інформації одразу телефо-
нуємо до Центру допомоги 
воїнам АТО та їхнім сім’ям у 
Дніпропетровській області. 
Там запевнили, що негайно 
зроблять усе від них залеж-
не, щоб припинити свавілля 
щодо мами воїнів, яку позба-
вили стаціонарного опален-
ня. Так, сини на фронті мають 
бути певними, що в батьків-
ській хаті, якою б маленькою 
вона не була, тепло і є світло, 
і ніхто не позирає на нього 
хижим оком. Та за кілька днів 
Наталія Писанець з гіркотою 
повідомила, що Центр не за-
ймається їхнім гуртожитком 
через те, що Руслан Писанець 
воює ще не повний рік, тож 
довідку про статус учасника 
АТО отримає лише за два мі-
сяці… «Буде довідка – одразу 
приходьте!», запросили маму 
двох солдатів у Центр. При-
кро, що навіть в прифронто-
вій організації, покликаній 
допомагати родинам воїнів у 
найнесподіваніших ситуаціях, 
бере гору бюрократизм чисто 
радянського штибу. Домінує 
папірець, а не люди…

Спадщина 
«біло-голубих» 
священна?
Певний час директором 

і власником паперової фа-
брики у Дніпрі був борець 
за «узькій мір» колишній на-
родний депутат О. Царьов, 
який хутко кинувся в його 
закордонні обійми з рідного 
Дніпра. У статті «Політичний 
аферист. Справа сепаратиста 
Олега Царьова» («Скелет-ін-
фо») висловлена обґрунтована 
доказами підозра, що в 2014-
му родина Царьових умисно 
затіяла банкрутство паперо-
вої фабрики через фіктивний 
багатомільйонний кредит. 
Врешті-решт до того успішне 
підприємство «лягло». Про 
наслідки цього розповідає ко-
ординатор зусиль мешканців 
гуртожитку з приватизації 
житла Катерина Сливинська:

- Наш двоповерховий гур-
тожиток на Каспійській, 16 
був раніше як лялечка – скрізь 

У Дніпрі людей 
«вижимають» 
із гуртожитку!

гарно, затишно. У ньому живе 
біля 40 сімей, переважно діти 
селян з усіх країв Дніпропе-
тровщини. Адміністрація та 
профком паперової фабрики 
ще з радянських часів ухва-
лювали спільні рішення про 
надання кімнат у гуртожитку. 
Коли ж підприємство біля 
двох років тому перейшло в 
стан ліквідації, ми опинили-
ся мов у повітрі. Опалення 
будинку - з газової котельні, 
електроенергія іде з фабрики, 
там лічильник. За комунальні 
послуги, електрику і газ спла-
чуємо разом із жителями ін-
ших 17-ти будинків колишньої 
фабрики дочірньому підпри-
ємству «Каспій», а воно пере-

раховує газівникам, енергети-
кам тощо. Але з квітня неспо-
дівано двічі змінився власник 
«Каспію», через що почалися 
перебої з оплатою послуг. У 
листопаді газівники припини-
ли подачу газу, кажуть, немає 
відповідного договору з поста-
чання. Тепер всі стіни і стеля 
гуртожитку сиріють, плісняві-
ють, сім’ї з малими дітьми за-
мерзають… 

Оплату з нас стягують ве-
личезну, а субсидій взагалі 
не дають. Бо наші ордери на 
житло ДП «Каспій» прихо-
вує, договори найму та довід-
ки про те, що ми на законних 
підставах проживаємо в гур-
тожитку, теж не дає. Третій 
за останній рік його директор 
С. Мануйленко, який є і влас-
ником ТОВ «Каспій плюс», 
має стосунки до охоронного 

агенства «Леон». Попередній 
директор І. Волкова погрожу-
вала, що працівники «Леону» 
можуть розправитися з нами 
і виселити. Але ж кожен з нас 
віддав десятки років роботи 
на державному підприємстві, 
ще й у акціонерному товари-
стві, потім у ВАТ «Паперова 
фабрика»! Маємо й інші за-
слуги перед державою - окрім 
Наталії Писанець, сини якої 
служать в армії, а брат Ми-
кола Павлович є учасником 
бойових дій, вже повернувся 
з фронту учасник АТО Олек-
сандр Горупа, є дві сім’ї ви-
мушених переселенців. Але 
всі мерзнемо без газу, погро-
жували за борги відключити 

й електроенергію до 19 січня, 
ледь умовили зачекати до кін-
ця місяця. Куди не зверталися 
з проханням про приватиза-
цію житла, встановлення ок-
ремих лічильників для кожної 
родини, скрізь лише «футбо-
лять». Кілька помічників місь-
кого голови Бориса Філатова 
нічого не вирішили, а до нього 
не пускають… Допоможіть, 
якщо в нас не стане й елек-
троенергії, доведеться просто 
кинути житло, щоб не замерз-
нути!

Як з’ясувалося, мешканці 
гуртожитку на Каспійській, 
16 не знають, до якої форми 
власності належить тепер їхнє 
житло – державної чи при-
ватної? Сергій Мануйленко, 
за їхніми словами, має кімна-
ту в гуртожитку, але його там 
майже не бачать. До речі, ДП 

«Каспій» і ТОВ «Каспій плюс», 
його одноосібна власність, в 
Єдиному державному реєстрі 
підприємств і організацій за-
реєстровані за тією самісінь-
кою адресою, що і гуртожиток 
– Каспійська, 16! Навіщо торік
було С. Мануйленку реєструва-
ти ще й ТОВ «Каспій плюс» зі
статутним капіталом всього дві
тисячі гривень, поки що неві-
домо. Але ознаки «фірми-про-
кладки» доволі зримі. До того
ж, основним видом діяльності
нового підприємства, як і ДП
«Каспій», є «надання в оренду й
експлуатація власного чи орен-
дованого нерухомого майна».

Редакції «Фермера Придні-
пров’я» не вдалося поспілкува-

тися з власником обох підпри-
ємств Сергієм Мануйленком з 
приводу жалюгідного існуван-
ня мешканців гуртожитку в 
холоді, з багатьма іншими за-
грозами. Проживає він, як за-
значено у звітності ЄДРПОУ, 
у Києві, а вказаний мобільний 
телефон зв’язку з підприєм-
ствами не відповідає. Меш-
канці гуртожитку в кількох 
колективних заявах до поліції 
та прокуратури Амур-Ниж-
ньодніпровського району та 
обласної прокуратури давно 
скаржаться на несплату ДП 
«Каспієм» комунальних по-
слуг їхнім надавачам. Після 
кількох звернень поліція таки 
внесла відомості до Єдиного 
реєстру досудових розсліду-
вань за п. 1 ст. 367 «Службова 
недбалість». А Амур-Ниж-
ньодніпровський районний 

суд Дніпра почав розгляд ко-
лективного звернення меш-
канців гуртожитку з вимогою 
передачі його в комунальну 
міську власність з подальшою 
приватизацією. 

«Безправні кріпаки», як 
називають себе мешканці 
гуртожитку, зі всіх сил праг-
нуть припинення житлового 
рабства та відновлення своїх, 
гарантованих статтею 47 Кон-
ституції України, прав на жит-
ло. До того ж, правом на безо-
платну приватизацію житла 
ніхто з них не скористався і 
досі. Ось що повідомляє на-
чальник відділу розподілу 
та приватизації житлового 
фонду та гуртожитків Депар-
таменту житлового господар-
ства Дніпровської міської ради 
Наталія Валика:

- Для приватизації кімна-
ти необхідно бути зареєстро-
ваним і фактично мешкати в 
гуртожитку не менше п‘яти 
років. У власності людини, яка 
претендує на приватизацію 
кімнати, не повинно бути ін-
шого житла.   

 Ще можна додати, що і 
законодавча база привати-
зації житла в гуртожитках 
у новому році суттєво зміц-
ніла – 15 січня Верховна Рада 
ухвалила закон «Про внесен-
ня змін до пункту 3 розділу 
VIII «Прикінцеві положення» 
Закону України «Про забез-
печення реалізації житлових 
прав мешканців гуртожитків». 
Ці зміни забороняють неза-
конне відчуження гуртожит-
ків, які будувалися до 1 грудня 
1991 року, та виселення їхніх 
мешканців. Закон діє з дня 
опублікування і до завершен-
ня виконання «Загальнодер-
жавної цільової програми пе-
редачі гуртожитків у власність 
територіальних громад на 
2017-2021 роки». Гуртожиток 
на Каспійській, 16 будувався 
задовго до 1 грудня 1991-го, 
тож підпадає під щойно вне-
сені парламентарями зміни. 
Відтак колишня житлова спад-
щина зі статків «біло-голубих» 
борців за мир, які насправді 
притягли на нашу землю вій-
ну, мусить бути негайно пере-
дана колишнім працівникам, 
свавілля проміжних фірм, за-
вищених тарифів давно слід 
припинити. 

На доданих знімках видно, 
що службова недбалість ДП 
«Каспій» вже довела державну 
власність - гуртожиток на Кас-
пійській, 16 - до катастрофічно-
го стану зовні, не краща ситуа-
ція і всередині. Редакція «Фер-
мера Придніпров’я» направи-
ла міському голові Дніпра Б. Фі-
латову відповідне звернення з 
вимогою відновлення опалення 
гуртожитку паперової фабри-
ки, припинення енергетичного 
терору, нарахування субсидій з 
початку опалювального сезону 
та якнайшвидшої приватизації 
житла його мешканцями. Бу-
демо сподіватися, що мер Дні-
пра з відповідними житловими 
службами відчують і побачать 
усю глибину дійсно безправно-
го кріпацтва, в якому мимоволі 
опинилися працівники фабри-
ки з багаторічним трудовим 
стажем та їхні родини з мали-
ми дітьми, переселенці та учас-
ники АТО. І не лише відчують, 
а і зроблять все від них залеж-
не, щоб негайно припинити 
огидний для правової держави 
корупційний експеримент над 
жителями Дніпра.  

На знімку: гуртожиток 
паперової фабрики 
на Каспійській, 16 зовні.
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Олександр Олесь

! Я знаю вас, нащадки запорожців, я вірю вам і низько б‘ю чолом.
Дивлюсь на вас і вірою займаюсь, і б‘ю поломаним крилом

ТАК-ОТ, три роки не ми-
нули даремно і безслідно. 
Практично в один голос 

делегати цьогорічної звітно-ви-
борної конференції погодилися, 
що зараз обласну фермерську 
Асоціацію не тільки знають в 
області і її органах влади, але й 
рахуються з нею. Переважно ви-
мушено, зі скрипом, але таки ра-
хуються. Діватися їм уже нікуди, 
оскільки Асоціація і надає глас-
ності, розголосу усім шахрай-
ським і бандитським діянням 
мерзотників-казнокрадів і їхнім 
витівкам. Воднораз Асоціація й 
сама старається своїми засобами 
та методами присікати зловжи-
вання і злодіяння стосовно себе 
нинішніх вкрай розперезаних – 
пора прямо казати й називати – 
ворогів народу та селянських мас 
зокрема, а також усієї України. 
Починаючи з верхів, з київських 
себто пагорбів влади, і кінчаючи 
низами по містах та селах ніхто 
не переймається розбудовою 
держави – усі до одного лише 
набивають собі кишені, розкра-
дають і розтягують країну та вже 
й роздягають догола її народ. І 
от на нашій Дніпропетровщині, 
як на думку ватажка фермер-
ського об’єднання Криничан-
ського району Петра Матвія, 
тільки обласна Асоціація фер-
мерів і приватних землевласни-
ків прямо показує, які жахіття 
та які цинічні злодіяння нищать 
насправді зараз Україну. Більше 
того, Петро Васильович вважає, 
що у цім ділі варто було б пов-
читися у нас, дніпропетровців, 
АФПЗУ – Асоціації фермерів та 
приватних землевласників Укра-
їни, «а то вона мов боїться іти у 
велику політику та вести як у ви-
конавчу, так і законодавчу владу 
своїх людей, готових покласти 
усе своє життя й усі свої сили на 
карб інтересів та потреб народу, 
в тому числі сільського окремо».

Що ж, справді вчитися на-
ступальності дніпропетровців 
«під відкритими вітрилами» не 
завадило б фермерським госпо-
дарствам і організаціям у межах 
усієї України. Якщо хочете, то 
нинішня конференція у Дніпрі 
навіть підштовхує свою всеу-
країнську Асоціацію до цього. 
Оскільки ухвалила Постанову, в 
якій зажадала рішуче вимагати 
нарешті прийняття Верховною 
Радою законів та Кабміном і 
його  структурами рішень, які 
давно напрацьовані, запропоно-
вані і внесені з метою зберігати 
за фермерами-нащадками права 
залишати землі у постійному ко-
ристуванні чи, приміром, гаран-
тувати неодмінне й безжальне 
покарання нарешті тих же рей-
дерів та любителів так званих не-
правомірних вигод. Адже дійсно 
проекти таких законів і урядо-
вих постанов давним-давно по-
дано, одначе з їх прийняттям 
як навіжені теперішні народні 
депутати, так і геть безсовісні 
урядовці зволікають. Вони явно 
і не збираються вводити у дію 
небезпечні передусім їм закони 
і постанови. Адже якщо брати 
дуже гостру для фермерської 
спільноти проблему рейдерства, 
то ні для кого уже не секрет, що 
«рейдерство здійснюється «під 
патронатом», а частіше й за 
участю управлінь Національної 
поліції та відділень прокурату-
ри, а головні рейдери сидять не 
десь, а у високих київських кабі-
нетах», як висловився Анатолій 
Гайворонський. І зовсім свіжа 

З приводу звітно-виборної конференції обласної 
Асоціації фермерів та приватних землевласників,  

яка відбулася у Дніпрі минулого четверга

на цей рахунок ілюстрація: на 
календарі уже кінець січня, а 
проголосований Закон про про-
довження мораторію на продаж 
землі досі не підписаний пер-
сонально Президентом Петром 
Порошенком. А що це значить? 
Те, що уже битий місяць мора-
торій не діє, тому не треба буде 
дивуватися, якщо завтра ми діз-
наємося, що з «легкої руки» Пе-
тра Олексійовича, з його вини 
точніше, за цей місяць встигли 
продати пів-України, якщо не 
більше.

Але з приводу вартого по-
ширення і запозичення досвіду 
дніпровських фермерів в масш-
табах всеукраїнської Асоціації 
давайте почекаємо до з’їзду 
АФПЗУ, який має відбутися у 
березні. Зараз важливіше гово-
рити про те, що цей досвід доз-

волив здійснити і домогтися як 
для фермерів, так і одноосібни-
ків та селянських, присадибних 
і сімейних господарств нашої 
Дніпропетровщини. Про те, як 
боронила від загарбників-рейде-
рів наша Асоціація ФГ «Дар» з 
села Попасного Новомосковсько-
го району, знає далеко  не лише 
вся область, а і вся Україна. Після 
ж - минулого літа - галасу було 
нароблено навколо захоплення 
урожаю соняшнику ФГ «Алтей» у 
Васильківському районі. Нашим 
читачам і це добре відомо. Як і 
те, що урожай «Алтея» вдалося 
захистити. Наперекір геть  «упер-
тим» васильківським прокурор-
ським працівникам і слідчим (у 
лапках) васильківського відділен-
ня Національної поліції. І за до-
помогою не тільки їх обласних 
інстанцій, а й залучивши у цей 
«процес» Міністерство агрополі-
тики та антирейдерські комісії, 
яких наутворювали у Києві біль-
ше, ніж треба, та лиш дніпропе-
тровці зуміли-спромоглися сило-
міць заставити їх виконувати свої 
обов’язки. Але чи знаєте ви, що 
подібних випадків торік, отож 
тільки у 2018-му, на теренах Дні-
пропетровщини нараховувалося 
більше ста? Отож по кілька на 
кожен район і  практично щодня 
у період осінніх зборів урожаїв. 
Але більше того, йдеться про ви-
падки, у яких вдалося відстояти 
господарства і вирощене ними 
збіжжя від захоплень і викрадень.

Завдяки чому? Яким чином 
і якими зусиллями? Одною з 
перших в Україні наша Асо-
ціація створила «Фермерську 
самооборону». Офіційно воєні-
зовану, якщо хочете знати. Яка 
ще й регулярно проводить так-
тично-бойові навчання і трену-
вання. Бо коли доводиться мати 
справу нерідко з озброєними до 
зубів бандитами, готовність вмі-
ло, майже професійно вчинити 

адекватну відповідь, як сказав 
делегатам тренер «Самооборо-
ни» Андрій Бондаренко, далеко 
не зайве.  Адже на ту ж поліцію 
надій мало. Наразі у нас на по-
стійному чергуванні два загони 
«Самооборони» - у Новомосков-
ському і Царичанському райо-
нах. Ясна річ, у критичні момен-
ти доводилося залучати й най-
мані бойові загони. Але наймані 
є наймані. Що з одного боку 
потребують оплати, це зрозу-
міло. А з другого - коли перева-
жають підрозділи з числа самих 
фермерів, вони значно самовід-
даніше виходять на поєдинки з 
оскаженілою часом мерзотою. 
Тому конференція й закликала 
колег-соратників поповнювати 
ряди «Фермерської самооборо-
ни». Самим треба захищати свої 
землі, статки і урожаї, наводити 

самим і порядки у селах, грома-
дах та районах. Нас за нас мало 
хто полізе на повен зріст захи-
щати, отож наша безпека, підвів 
риску все той же Бондаренко, 
у наших руках. Просто треба 
раз і назавжди затямити, що, 
як писав відомий поет Борис 
Олійник, «краще померти стоя-
чи, ніж на колінах жити». Втім, 
нащо відразу помирати? Ми пе-
реінакшуємо слова поета і про-
голошуємо, що краще боротися 
стоячи, ніж на колінах жити.

У ДОРОБКУ обласної фер-
мерської Асоціації багато 
й інших важелів, які вда-

лося їй задіяти на свою користь. 
Ще позаторік було підписано 
Меморандум про співпрацю з 
Головним управлінням Націо-
нальної поліції в області. Згодом  
аналогічну угоду було укладено 
і з  прокуратурою області. І вже 
зовсім недавно також з облас-
ним відділенням Держгеокада-
стру. «Прописала» Асоціація 
на постійне представництво в 
Податковій інспекції області і 
свого юриста Євгена Падашулю. 
Неважко здогадатися, з боку 
Асоціації в домовленостях перш 
за все закладаються вимоги реа-
гувати на усі випадки кричущих 
правопорушень і зловживань 
та хабарництва, коли саме пра-
цівників поліції, прокуратури 
чи земельних ресурсів і тієї ж 
податкової фермери ловлять на  
гарячому. Казати, що ці угоди 
дозволили назовсім викорінити 
зловживання з боку партнерів, 
зрозуміло, не доводиться. На 
превеликий жаль, вся влада в 
Україні наразі пронизана і аж 
кишить негідниками та ласими 
на неправомірні «заробітки». 
Одначе маючи юридично підпи-
сані і узаконені документи про 
тісну співпрацю і взаємну ви-
могливість та непримиренність 

з тими, хто нехтує закони, Асо-
ціація отримує змогу напряму 
контактувати і вести перемови-
ни з правоохоронцями, так і ке-
рівниками державних виконав-
чих установ і служб. А це велике 
діло. Особливо для наполегли-
вих це чудова змога домагатися 
справедливості. Ветеран-аксакал 
фермерського руху в нашій об-
ласті Павло Доценко, в усякому 
випадку, дав високу оцінку такій 
практиці. Як і тим  мітингам та 
пікетам, які влаштовувала об-
ласна Асоціація у себе у Дніпрі 
під обласною прокуратурою і 
обласною держадміністрацією, 
а також виїздила і у Київ брати в 
облогу  Верховну Раду, Міністер-
ство юстиції та Вищу раду судо-
чинства і так далі. 

Але спочивати на таких «лав-
рах», задовольнятися ними не 

доводиться – так  треба було 
розуміти головний лейтмотив 
виступу на конференції голови 
Павлоградської районної Асоці-
ації Олександра Щербини. Він, 
власне, повернув увагу делега-
тів до чи не головного, чим був 
стурбований і обласний вата-
жок Анатолій Гайворонський. 
Що фермерам над усе необхідно 
триматися купи та дружби між 
собою і у межах  своїх населе-
них пунктів, і у межах районів. 
Інакше ми розпадемося, заявив 
Олександр Іванович, і знову 
втратимо  зусиллями-труда-
ми  завойовані позиції. Знову 
нас тут перестануть визнавати 
й поважати, тим паче, переста-
нуть сприймати всерйоз. Якщо 
без фермерів село в Україні не 
матиме майбутнього, якщо го-
ловною фігурою на селі повинні 
бути фермери, то «поодинці, в 
роздріб нам цього не добитися». 
Одначе як же активізувати та 
об’єднати фермерів, допомогти 
їм стати лідерами-взірцями і 
для численних одноосібників, і 
для засновників селянських гос-
подарств, а особливо для орен-
додавців-приватних власників 
земельних паїв? На тверде пере-
конання Щербини, найдоціль-
ніше об’єднувати як фермерів, 
так і селян на підвалинах їх суто 
як особистих економічних інте-
ресів, так і економічних та соці-
альних інтересів територіальних 
громад і сільських рад.  Інша річ, 
що для цього знадобиться дуже 
надійний, глибокий авторитет 
фермерів серед своїх земляків. 
От обрали, приміром, недавно 
у Межівському районі нового 
лідера фермерської організації, 
обрання якого привело в пере-
ляк тамтешнє районне керів-
ництво – оце вже багатообіця-
юча і обнадійлива подія. Адже 
з‘явився на чолі Асоціації чоло-
вік, котрий явно не заглядатиме 

начальству і чиновникам в рот. 
Не кланятиметься перед ними і 
не піддакуватиме їм, а перебува-
тиме на боці інтересів та потреб 
своїх колег-соратників і селян-
ського люду загалом. Це отож 
добре і заслуговує вітання. А як 
розцінювати той факт, що у двох 
районах, у Васильківському та 
Нікопольському, зовсім немає 
своїх фермерських органів єд-
нання, а у Криворізькому утво-
рили ніби як свою власну Асо-
ціацію фермерів та підприєм-
ців, котра й знати та визнавати 
обласну не хоче і не збирається? 
Однозначно подібна «практика» 
аніяких зисків та «дивідендів» 
фермерам усієї як області, так і 
названих районів не принесе. 

Не доводитиметься нічого хо-
рошого чекати, заявив відомий 
фермер з мальовничої Любимівки 

над Славутичем-Дніпром Олек-
сандр Чебанов, і від того, що до-
мінує між фермерами Дніпропе-
тровщини психологія і логіка «хай 
що завгодно навкруги твориться, 
хай кого завгодно хоч убивають, 
але поки мене не чіпають, сидіти-
му у своїх хоромах тихенько, як 
миша». Сподіваючись на те, що 
«його усі вітри й урагани дивись 
і обминуть». От взяти той же ви-
падок з рейдерською спробою 
захопити урожай ФГ «Алтей». У 
Васильківському це сталося ра-
йоні. Так на захист потерпаючих 
прибув десант з Новомосковсько-
го, причому в пізню ніч, на чолі з 
головою його районного фермер-
ського осередку Олександром Су-
лимою. А з-поміж своїх, василь-
ківських колег жоден не посмів 
піднятися і мчати на виручку. 

- Це не що інше, як свисни
куму, хай він біжить як на по-
жежу, - сказав все той же Олек-
сандр Чебанов, - бо він дурні-
ший, хіба ні?!

Та це ще гірше, якщо й не 
підліше. Це той випадок, коли 
наші колеги ладні таки жити на 
колінах, аніж виступати на бій з 
гордо піднятою головою і на по-
вен зріст, не прихиляючись. Хто 
ж вас, любі фермери-боягузи, 
стане захищати, якщо ви за ін-
ших не готові ризикувати своїми 
животами? Чи думаєте й наді-
єтеся, що вас біда та лихо обій-
дуть десятими дорогами-шляха-
ми? Марно на таке розраховує-
те. Особливо якщо теперішній 
владі вдасться уціліти у своїх 
кріслах. Якщо вона залишиться, 
однозначно прогнозуємо, що за 
наступні років два-три жодно-
му з вас місця на рідній землі не 
знайдеться. Кому потрібні ви і 
ваші сім’ї, ваші пристарілі бать-
ки та ваші діти й онуки, якщо 
загребущі пани-латифундисти 
уже зграями наступають на ро-
дючі українські чорноземи?!

Отже мова про громадян-
ську,  суто особисту позицію 
фермерів як людей і особисто-
стей. Журналістам «Фермера 
Придніпров’я» доводиться сти-
катися з тим, що не у всіх них 
вистачає характеру і власної 
гідності не плазувати перед па-
даллю, не гнутися перед підло-
тою. Буквально минулої осені 
телефонує нам фермер з Со-
лонянського району. І ледве не 
благає допомогти. Виявляється, 
один з керівників місцевого від-
ділення поліції попросив… про-
дати йому кілька тонн насіння 
соняшнику. Фермер «продав». 
Але поліцейський начальник не 
спішив передавати обговорену 
суму. Зачекавши тиждень чи 
два, фермер йому нагадав, що 
треба ж розплачуватися за «ку-
плене». І почув у відповідь: «Ти 

що,  блекоти об’ївся? Ти мені 
нічого не продавав, а я у тебе ні-
чого не купляв. Враз і назавжди 
забудься, викинь з голови, а мені 
ліпше й на очі не показуйся».

- Негайно пишіть нам в ре-
дакцію про це, - сказав наш жур-
наліст, - і ми приїдемо на ваш 
лист…

- О, ні, - здалося, що нам на-
віть було видно, як фермер зама-
хав руками, - ніколи й нізащо я 
не напишу. Мені ж тут жити… 
Приїжджайте ніби за власною 
ініціативою…

Ви зрозуміли: нехай журна-
лісти кидаються як на амбразу-
ру, захищають-рятують його, а 
він сам з кущів спостерігатиме. 
Чужими себто руками вогонь 
загрібати ладен. Знаєте, який на 
цей рахунок наш коментар?  Як 
розповідав нам колись учасник 
ще минулої війни, фронтовик 
із Зіркою Героя на грудях, він «з 
подібними людцями в розвідку 
не ходив».

- Якщо так, - мовили, правда,
ми фермеру, - то у нас єдина вам 
порада: не хоче поліцейський 
чин, щоб ви потикалися йому на 
очі, тоді влаштуйте йому «тем-
ну» - знаєте, що це таке? Пере-
стріти гуртом вночі з масками 
на обличчях і задати такого 
прочухана, щоб до нових віни-
ків пам’ятав та сам і не забував. 
Якщо виживе, звичайно.

Але солонянський фермер 
нас не дослухав, виключив свій 
телефон. То хай не ображається 
тепер за нашу відвертість. Це ж 
треба бути не боягузом, а таким, 
як Анатолій Лейко у Верхньод-
ніпровському районі. Від нього 
клерк з обласного управління 
Держгеокадастру зажадав солід-
ного хабаря – 31 тисячу доларів. 
Лейко не розгубився, погодився, 
але перед тим заявив про вима-
гача неправомірної вигоди в міс-
цевий комітет СБУ і військову 

прокуратуру. Справа у тім, що 
очолюване ним ФГ «АЯКС» за-
снувала районна рада ветеранів 
воїнів-афганців. Так клерк з Гео-
кадастру був спійманий за руку 
при отриманні хабаря і сьогодні 
перебуває в СІЗо та чекає на суд. 
Анатолій Олексійович Лейко 
взяв  слово на конференції і за-
кликав колег у подібних випад-
ках, не вагаючись, діяти анало-
гічним же чином. Сміливість, як 
говорили колись, міста бере. То 
зараз лише вона може допома-
гати розправлятися з непоряд-
ними покидьками. А на трибуну 
Анатолій Олексійович вийшов 
тому, що це чи не вперше голо-
ва обласної Асоціації Анатолій 
Гайворонський вголос і прямо 
мусив заявити, що ви, хлопці, 
повинні розуміти – «чим біль-
ше даєте хабарів, тим насправ-
ді дужче дозволяєте затягувати 
себе в кабалу, як у довічне ув’яз-
нення негідниками й корупціо-
нерами». Беріть приклад з  Ана-
толія Лейка!

Хоч і вся обласна фермерська 
Асоціація демонструє своїм чле-
нам та усім сільським підприєм-
цям, в тому числі і одноосібним, 
як зупиняти й відучувати потвор 
від бажання жити, ще і на ши-
року ногу, за чужий рахунок. Чи 
знаєте, що перипетії навколо все 
того ж ФГ «Дар» затяглися з тієї 
ж бо причини, що суддя Бабуш-
кінського районного суду Андрій 
Леонов як той маг-штукар потер-
пілими витлумачив не нащадків 
померлого фермера Василя Да-
радуди, а рейдерів, які намагали-
ся на дурничку заволодіти їхнім 
фермерським господарством.  
Саме актив обласної Асоціації 
не давав судді-користолюбцю 
спокою, кілька разів пікетував 
приміщення райсуду і обласної 
юстиції, виїжджав блокувати 
навіть заміську «віллу» Леоно-
ва. Виставляв пікет і під Вищою 
кваліфікаційною радою суддів 
України та Вищою Радою право-
суддя у Києві, коли там розгля-
дали персональну справу скан-
дального судді. І який результат? 
– запитаєте ви. Над Андрієм Ле-
оновим розпочався судовий про-
цес, а самого його відсторонили
здійснювати власне кривосуддя.
Себто розвінчали з суддів, зняли
з нього мантію судді. Отож якщо
за вами правда, не треба здава-
тися і відступати, а треба дерза-
ти та йти на штурм – і перемоги
тоді неодмінно будуть за вами.
На які саме й зорієнтувала усіх
фермерів Дніпропетровщини
цьогорічна конференція їхньої
обласної Асоціації.

При цій нагоді: 
«ФЕРМЕР ПРИДНІПРОВ‘Я» - 
У КОЖНУ СІЛЬСЬКУ РОДИНУ!
Окремою наскрізною темою бурхливих дискусій на 
конференції стала тема ставлення фермерів області до 
заснованої Асоціацією газети «Фермер Придніпров’я». 
До речі, дніпропетровська Асоціація єдина в Україні, 
яка видає нині власну газету. Створюючи ж її, це не 
секрет, переслідувала мету мати свій рупор і свою 
трибуну, щоб і об’єднувати фермерське плем’я у єдину 
і сильну родину, щоб і заявляти про себе в регіоні 
на повен голос. Щоб знали, що тут діє Громадська 
організація «Асоціація фермерів та приватних 
землевласників» на повну потужність. Як з першим 
завданням, та і другим редакція «Фермера» в міру 
своїх  сил, здібностей і можливостей справляється. Але 
треба нагадати, що створювалася фермерська газета 
не винятково для фермерів, якщо хочете знати. Перед 
нею ставилася і ще одна, третя місія – розповідати 
і доносити мешканцям сільських територій  правду 
і тільки правду  про те, що та як діється і у нас на 
Дніпропетровщині, і в Україні загалом. Не боятися 
прямо і об’єктивно висвітлювати сумні реалії сучасного 
життя-буття ошуканого українського люду, і в першу 
чергу, звісна річ, селянського. Не боятися відстоювати і 
захищати винятково інтереси та права тих, чиє минула 
і сучасна праця і чиє життя міцно пов’язані з аграрним 
сектором економіки. А в підсумку це значить, що задум 
засновників «Фермера  Придніпров’я» - видавати газету 
для всього сільського населення Дніпропетровщини. 
Залишається домагатися єдиного – щоб не тільки 
образно, а дійсно « Фермер» потрапляв у кожен 
сільський дім, в кожну сільську родину.
Минулого року його майже 27-тисячний наклад ще 
можна було вважати прийнятним. Одначе на нинішній 
рік передплачено, на жаль, значно менше. А скажемо 
відверто, що торік фермери області фактично за 
власні кошти для своїх людей – для тих, які працюють 
у їхніх господарствах і тих, чиї земельні паї вони 
орендують, просто для земляків і знайомих – здійснили 
передплату. Актив Асоціації сподівався і розраховував, 
що і на нинішній рік ця традиція збережеться. Точніше, 
просив й закликав фермерів продовжити спонсорувати 
передплату на «Фермер Придніпров’яя». Не випадково 
конференція прийшла до висновку, що оскільки цього 
масово не сталося, значить це слід приймати за дуже 
негативний і фатальний недолік у діяльності Асоціації.
Між іншим, у перших числах січня нам зателефонував 
свого часу знаний на Дніпропетровщині аграрник-
голова передового й знаменитого колгоспу, 
почесний громадянин Синельниківського району 
Валентин Василенко. Коли розпочалася сумнозвісна  
суперечлива кучмівська аграрна реформа,  Валентин 
Якимович уже перебував на пенсії.  Але не залишився 
в становищі стороннього спостерігача - написав і видав 
книжку своєї критичної  аналітики «На зламі». 
- Торік я завдяки фермерам також отримував і читав 
газету, - повідомив  Василенко. – І маю усі підстави 
заявити: це велика, навіть фатальна помилка з не 
передбачувано прикрими наслідками, що на 2019-й рік 
згорнуто масову передплату для населення. Сьогодні 
ж з сільським народом ніхто не працює. Немає ні 
лекторів, ні політінформаторів, ні пропагандистів, 
яких раніше роями літало. Не заперечую, може 
це й краще, що у колишньому розумінні оракулів 
цих, котрі чіпляли колись людям локшу на вуха, 
немає.  Але ж лишається преса, яка має об’єктивно 
й вичерпно, чесно та правдиво інформувати про те, 
що насправді у нашій неньці-Україні зараз твориться. 
Дійсно наші селяни мудрі, і отримуючи не дозовану, 
не «відсіяну», а реалістичну інформацію, вони й самі 
прекрасно розберуться, що добре у нас, а що погано. 
Я хвалю фермерську обласну Асоціацію, що вона 
почала видавати «Фермер Придніпров’я» - газету 

якраз у тому дусі, у якому вона необхідна для людей. 
Якщо ця газета додасть ще розповідей про труднощі 
та проблеми одноосібників, яких сотні і тисячі,  але про 
яких забули, про присадибні селянські господарства, 
стаючи і на їх захист – ціни газеті не буде. Але вважаю 
суттєвим проколом Асоціації, що вона не продовжила 
організовувати передплату для всього сільського 
населення. Справа у тім, що люди наскільки зараз 
обідніли і вичавлені дороговизною на газ та опалення, на 
продукти харчування, ліки, на різні товари навіть першої 
необхідності, що виписувати їм газету за власні гроші –        
це вже як розкіш чи й недоступне благо…
Валентин Якимович поцілив в самісіньке яблучнко. Адже 
і на конференції зайшла мова про те, що сільському люду 
таки необхідно помагати одержувати правдиву, по суті 
народну газету. Ось почалися президентські вибори, 
потім будуть парламентські, і скільки друкованого 
мотлоху та брехні розноситимуть по дворах, скільки 
тикатимуть у руки листівок та брошур і тому подібного, які 
готуватимуть продажні «експерти» та «соціологи», всілякі 
політтехнологи, що у народу голови підуть обертами. А 
на Дніпропетровщині для селян «Фермер Придніпров’я» 
чи не єдиний  зможе стати  альтернативою суцільним 
потокам неправди і брехні. Думаємо, що на цей раз 
цілком виправдано фермерська конференція не просто 
просила фермерів передплачувати для своїх людей газету, 
а уже вимагала.  Читатимуть широкі кола селян «Фермер 
Придніпров’я – виграють від цього усі, хто зацікавлений 
у сталому розвитку на селі малого, середнього, 
присадибного та родинного бізнесу. І в тому, щоб наше 
українське село перестало занепадати, а відроджувалося 
на благо селянських мас!
Подзвонив нам і авторитетний у Маломихайлівці 
Покровського району  ветеран Олександр Яценко. І 
скаржиться: минулого року отримував «Фермер» - не 
йняв віри, що наскільки правдиву почали випускати 
на Дніпропетровщині газету. Коли перший раз мені 
її  принесли, сказав, то я засумнівався, шо вона моя. В 
тому розумінні, що суто для фермерів призначена. А 
вже з наступного номера чекав на газету з нетерпінням, 
«як свята, ковток свіжого повітря в задусі, котра зараз 
навкруги, чи й найбільш жадану у моєму домі гостю». 
Отож з‘явилася вона у моїй поштовій скриньці,  продовжив  
Яценко, несподівано, з‘явилася і обнадіяла, та цього року 
точнісінько так раптово і «перестали мені її носити».
- Розумію, що безкінечно коту масниці не бувати, - 
підсумував Олександр Степанович, - та зайвих зараз у мене, 
пенсіонера, грошей катма, щоб виписати самому. Чи не 
можна знову хоч якось зарадити таким, як я?
Дзвонимо у Маломихайлівку на пошту. До телефону 
підійшла листоноша Ольга Авдєєва.
- Так, минулого року, - розповідає Ольга Олександрівна, 
- я розносила по селу рівно сто примірників «Фермера 
Придніпров’я». Не знаю, хто організував тут у нас 
його передплату, але що було, то було – це правда. 
Спочатку люди якось байдуже сприймали газету, але 
вже незабаром виглядали її і прямо з рук вихоплювали, 
так вона усім тут сподобалася і припала до душі. Дійсно 
шкода, що  на цей рік, певно, не знайшлося спонсора, 
який би оплатив передплату людям. Бо ж гірка правда 
і те, що самому виписати мало у кого з  селян нині є 
змога.
Ви чуєте, шановні фермери? Ми звертаємося не лише 
до тих, які живуть у Маломихайлівці Покровського 
району.  Ми звертаємося до всіх в області, які є членами 
фермерської Асоціації і які не є її членами. До всіх, кому 
не байдужа доля українського села. Цьогорічна звітно-
виборна конференція Асоціації ще більш відповідальні і 
більш дієві завдання поставила перед всім фермерським 
рухом Дніпропетровщини. Завдання, котрі мають 
забезпечити для фермерів набагато сприятливіші умови від 
цих, у яких вони перебувають зараз. Повніше та сильніше 
реалізувати їх вдасться тільки тоді, коли якомога більше 
сільського народу читатиме «Фермер Придніпров’я».  Це 
ви, як справді полюбляє казати Анатолій Гайворонський, 
повинні розуміти.

  М. Я.
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П одаткова інформує

З дня на день очікується 
підписання Президентом 
України прийнятого 
Закону про внесення змін 
до деяких законодавчих 
актів України щодо 
спрощення досудового 
розслідування окремих 
категорій кримінальних 
правопорушень.

ЩО ЗМІНИТЬСЯ?
З моменту вступу закону в 

силу  керування транспортними 
засобами в стані алкогольного, 
наркотичного чи іншого сп’янін-
ня або під впливом лікарських 
препаратів, що знижують увагу 
та швидкість реакції, буде не ад-
міністративною а кримінальною 
відповідальністю.

За цей кримінальний про-
ступок передбачена кримінальна  
відповідальність у вигляді штрафу 
у розмірі від 17 000 до 34 000 гри-
вень з позбавленням права керу-
вати транспортними засобами на 
строк до трьох років.

 Під кримінальний просту-
пок входять наступні дії:

 Керування транспортними 
засобами в стані алкогольного, 
наркотичного чи іншого сп’янін-
ня або під впливом лікарських 
препаратів, що знижують увагу та 
швидкість реакції.

 Передача керування тран-
спортним засобом особі, яка пе-

ОТЖЕ, законом передба-
чено, що споживач має 
право протягом 14 ка-

лендарних днів з дня укладен-
ня договору про споживчий 
кредит відмовитися від такого 
договору без пояснення при-
чин, у тому числі в разі отри-
мання ним кредитних коштів. 
Причини повернення можуть 
бути різні та не залежать від 
того, чи продовжуєте ви кори-
стуватися придбаним у кредит 
товаром, чи ні (товар може 
бути перепродано або повер-
нуто в магазин).

Право на відмову від дого-
вору про споживчий кредит не 
застосовується лише щодо кре-
дитних договорів, виконання 
зобов’язань за якими забезпе-
чено шляхом укладення нотарі-
ально посвідчених договорів, та 
щодо споживчих кредитів, на-
даних на придбання робіт (по-
слуг), виконання яких відбулося 
до закінчення строку відмови 
від договору про споживчий 
кредит (протягом 14 календар-
них днів з дня укладення дого-
вору).

Отже, що необхідно зро-

Розірвання договору споживчого кредиту
Можливість продажу товару в кредит з відстроченням або розстроченням платежу, користу-
ється в наш час великим попитом. Товар, який вам сподобався, але на який вам не вистачає 
коштів, можна придбати відразу, не відкладаючи бажану покупку на тривалий термін. Наразі, 
більшість магазинів з продажу побутових товарів спростили процедуру купівлі-продажу то-
вару в кредит. Тому, можливість взяти у банка гроші на купівлю товару в кредит, в тій чи іншій 
мірі, полегшує наше з вами життя.
Слід наголосити, що перед тим, як укладати договір споживчого кредитування, необхід-
но уважно вивчити його умови, порядок розрахунків з кредитодавцем, а також звернути 
увагу на всі важливі нюанси, прописані в договорі. Якщо ви вже після підписання кредитного 
договору та отримання коштів вирішили, що договір укладений на вкрай невигідних для вас 
умовах і переплата за кредитні послуги банку є для вас досить значною, то у такому випадку, 
ви маєте право «відкликати свою згоду на укладення даного договору».
 Серед іншого, бажання повернути кредит може бути зумовлено поверненням в магазин 
товару, придбаного в кредит. Але у такому разі ви повинні пам’ятати, що кошти на купівлю 
товару видавав банк, тому, вам потрібно звернутися не тільки у магазин, а і в банк, який дав 
вам кошти. Тобто, за своєю суттю, повернення або обмін товару неналежної якості, який було 
придбано в кредит, та розірвання кредитного договору – це незалежні одна від одної дії. Так, 
в першому випадку – стороною договору купівлі-продажу товару є магазин (продавець), а в 
другому випадку – стороною кредитного договору виступає банк (кредитодавець).

Новий рік - нові штрафи   
за керування напідпитку

ребуває в стані такого сп’яніння 
чи під впливом таких лікарських 
препаратів,

 Відмова особи, яка керує 
транспортним засобом, від про-
ходження відповідно до встанов-
леного порядку огляду на стан 
алкогольного, наркотичного чи ін-
шого сп’яніння або щодо вживан-
ня лікарських препаратів, що зни-
жують увагу та швидкість реакції,

 Вживання водієм транспорт-
ного засобу після дорожньо-тран-
спортної пригоди за його участю 
алкоголю, наркотиків, а також 
лікарських препаратів, виготов-
лених на їх основі (крім тих, що 
входять до офіційно затверджено-
го складу аптечки або призначені 
медичним працівником),

 Вживання водієм тран-
спортного засобу після того, як 
транспортний засіб був зупине-
ний на вимогу поліцейського, до 
проведення уповноваженою осо-
бою медичного огляду з метою 
встановлення стану алкогольного, 
наркотичного чи іншого сп’янін-
ня або щодо вживання лікарських 
препаратів, що знижують увагу та 
швидкість реакції, чи до прийнят-
тя рішення про звільнення від 
проведення такого огляду -

За повторний кримінальний 
проступок штраф від 34 000 до 
51 000 грн. з  позбавленням права 
керування транспортними засоба-
ми на строк від двох до трьох років.

бити для розірвання договору 
споживчого кредиту?

Про намір відмовитися від 
договору про споживчий кре-
дит, споживач повідомляє кре-
дитодавця у письмовій формі, 
шляхом подання відповідної 
заяви до закінчення встановле-
ного законом строку в 14 кален-
дарних днів, з моменту укла-
дення договору.

Якщо споживач подає по-
відомлення не особисто, воно 
має бути засвідчене нотаріаль-
но або подане і підписане пред-
ставником за наявності довіре-
ності на вчинення таких дій.

Протягом 7 календарних 
днів з дати подання письмового 
повідомлення про відмову від 
договору про споживчий кре-
дит, споживач зобов’язаний по-
вернути кредитодавцю грошові 
кошти, одержані ним згідно з 
цим договором, та сплатити від-
сотки за період з дня одержання 
коштів до дня їх повернення за 
ставкою, встановленою дого-
вором про споживчий кредит, 
а також сплатити вартість усіх 
послуг, пов’язаних з обслугову-
ванням та погашенням кредиту.

Споживач, який порушив 
своє зобов’язання щодо повер-
нення кредиту та процентів за 
ним, має відшкодувати креди-
тодавцю завдані цим збитки 
відповідно до закону.

Крім того, якщо споживач 
вже здійснив декілька платежів 
за договором споживчого кре-
дитування, то кредитодавець 
зобов’язаний повернути спо-
живачу грошові кошти (комі-
сію, інші платежі, сплачені ним 
згідно з договором споживчого 
кредитування), проте відсотки, 
які нараховані за кредитним 
договором, споживачу не по-
вертаються.

Підсумовуючи викладе-
не, можна дійти висновку, що 
якщо споживач зрозумів, що 
помилився або поквапився 
з оформленням споживчого 
кредиту, відмовитися від дого-
вору споживчого кредитуван-
ня та повернути сплачені ним 
грошові кошти можливо, але 
слід не зволікати, оскільки така 
можливість передбачена лише 
протягом 14 календарних днів 
з моменту укладення договору.

До уваги сільськогосподарських 
товаровиробників!
Головне управління ДФС у Дніпропетровській області повідомляє, 
що не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки будівлі, споруди сільськогосподарських 
товаровиробників (юридичних та фізичних осіб), віднесені до класу 
«Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного 
господарства» (код 1271) Державного класифікатора будівель та споруд 
ДК 018-2000, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку.
Норми п. п. «ж»  п. п. 266.2.2 п. 266.2 Податкового кодексу України 
оновлено відповідно до змін, внесених Законом України від 23 листопада 
2018 року № 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу 
України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення 
адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів».

Зміни 2019 року при сплаті 
земельного податку 
Головне управління ДФС у Дніпропетровській області інформує, що ставка 
податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, 
встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної 
грошової оцінки, для земель загального користування – не більше одного 
відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських 
угідь – не менше 0,3 відсотка та не більше одного відсотка від їх 
нормативної грошової оцінки, а з 01.01.2019 для лісових земель.
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Плюси і мінуси торф’яних 
горщиків під розсаду, як 
правильно вибрати і як 
застосовувати.
Для того, щоб насолодити-
ся овочами влітку, взимку, 
треба починати готувати-
ся до сезону і насамперед 
слід виростити хорошу 
розсаду. Затяті городники 
думають про майбутній 
урожай цілий рік і купу-
ють торф’яні горщики для 
розсади набагато раніше і 
роблять це навіть восени.
Чим же зручні магазинні 
горщики з торфу, що на 
них переходять навіть 
найпалкіші городни-
ки-консерватори? Скільки 
праці треба вкласти в 
город на підвіконні, щоб 
отримати гідну розсаду 
овочів та квітів, от і не 
хочеться купувати непо-
трібну або неякісну річ. 
Сьогодні на порядку ден-
ному - як правильно виби-
рати горщики для розсади 
з торфу і як користуватися 
цією новинкою.

Яка вона - 
торф’яна тара?
Торф’яні горщики під розсаду 

різних розмірів підходять не тіль-
ки для посіву насіння під майбутні 
сіянці, але й позбавлять досвідче-
ного городника від необхідності 
пересаджувати розсаду, зроблять 
її транспортування на дачну ді-
лянку більш зручним і практично 
безпечним.

Виробники забезпечують спо-
живчий ринок багатьма цікавими 
пристроями та обладнанням для 

Прагнення справжніх 
квітникарів поліпшити 
життя своїм рослинам не 
зупинить ніщо. Кожен з 
нас хоче, щоб його улюбле-
ні квіти росли, цвіли і не 
хворіли. Ось і наважуються 
любителі квітів на різні 
експерименти, начитав-
шись порад в інтернеті 
або почувши щось краєм 
вуха від знайомих. Однією                         
з таких поширених сучас-
них диво-порад є полив 
квітів пивом. Але чи можна 
поливати кімнатні квіти 
пивом насправді? Розгляне-
мо це питання детально.

З чого весь сир-бор
Почати треба з того, чому 

взагалі людям спало на думку 
поливати пивом кімнатні квіти. 
Справа в тому, що дріжджі ще з 
минулого століття використову-
ються в сільському господарстві 

Пиво для кімнатних рослин: 
користь чи шкода?

як підгодівля для рослин. На 
початку ними підгодовували в 
основному огірки і помідори, пі-
зніше методика була адаптована 
під квітникарство.

Кімнатним квітам добри-
ва необхідні навіть більше, ніж 
іншим зеленим насадженням. 
Адже вони ростуть в тісних гор-
щиках, де обмежена кількість 
ґрунту, а, отже, і територія збору 
поживних речовин. Крім того, 
домашні підопічні можуть ви-
явитися в не найсприятливіших 
для зростання і розвитку умовах. 
Їх часто ставлять на підвікон-
ня, де занадто сухо і жарко або, 
навпаки, продувають протяги і 
нестача сонячного світла. Ком-
пенсувати все це доводиться сво-
єчасним використанням різного 
роду підгодівлі. В результаті 
своєї доступності і дешевизни, 
дріжджі в якості підгодівлі при-
пали вельми до речі.

Секрет ефективності дріж-

джової підгодівлі полягає в тому, 
що дріжджі являють собою гри-
бок, який, потрапляючи в ґрунт, 
починає змінювати його склад. 
Мікроорганізми, що живуть в 
посадковому ґрунті, під впливом 
дріжджових грибків пробуджу-
ються, і потрапивши в сприят-
ливе середовище, починають 
активно переробляти органіку. 
В ході такого розпаду виділяєть-
ся велика кількість азоту і калію, 
які, в свою чергу, дуже потрібні 
кімнатним квітам.

Дріжджі стимулюють ріст 
кореневої системи і пагонів рос-
лин, покращують цвітіння. Деякі 
квітникарі відзначають, що після 
застосування дріжджової під-
годівлі квіти просто оживають. 
Крім того, дріжджі вважаються 
не тільки хорошим стимулято-
ром росту, вони ще позитивно 
впливають на імунітет рослин. 
На даний момент дріжджі вико-
ристовуються при виробництві 
багатьох сучасних добрив.

Яке ж відношення має дріж-
джова підгодівля до ідеї полива-
ти кімнатні квіти пивом? Саме 
пряме. У пиві містяться пивні 
дріжджі. По всій видимості хтось, 
дізнавшись про користь дріж-
джової підгодівлі для рослин, зга-
дав про це і вирішив випробува-
ти як підгодівлю розведене пиво.

Чи варто поливати 
кімнатні квіти пивом
Для відповіді на це питання 

потрібно оцінити всі за і проти.
До плюсів пивної підгодівлі 

можна віднести наступне:
корисність пивних дріж-

джів для рослин;
 наявність в пиві хмелю і со-

лоду, які теж можуть дати квітці 
додаткові поживні речовини.

Однак в цій бочці меду є 
далеко не ложка, а скоріше ве-
лика частина дьогтю. Сучасна 
технологія виготовлення пива 
передбачає далеко не той пере-
лік компонентів (вода, дріжджі, 
хміль і солод), які були задіяні 
ще в минулому столітті. Зараз в 
пиво додаються різні концентра-
ти і консерванти, які дозволяють 
напою зберігатися до півроку, 
що при класичному складі пива 
було б абсолютно неможливо.

Якщо поливати квіти пивом 
при такому його складі, можна 
вбити квітку геть. Чи варте воно 
того? Сучасний квітковий ринок 
пропонує багато випробуваних, 
сертифікованих добрив для кім-
натних квітів. Їх використання 
буде безпечніше. Можливо, за 
часів виготовлення пива без хімії 
полив пивом рослин був ефек-
тивний і безпечний, але чи так 
це зараз, скаже лише виробник 

напою, якщо піде на розкриття 
комерційної таємниці виготов-
лення напою.

Полив квітів пивом: 
 підгодівлі
Якщо попередні доводи вас 

не насторожують, ви твердо 
впевнені в якості споживаного 
пива або варите пінний напій 
самостійно, можете спробувати 
пивну підгодівлю при поливі 
квітів. Для цього змішайте пиво 
з водою в пропорції 1X10 і пе-
ріодично поливайте рослини. 
Але не робіть це занадто часто. 
При надлишку такої підгодівлі 
на ґрунті почне утворюватися 
цвіль, з’явиться неприємний за-
пах і навіть може вирости мох. 

Висновок
Якщо хочеться підгодувати 

квіти дріжджами, необов’язково 
використовувати для цього пиво 
- можна купити готове добриво
на основі дріжджів в квітковому
або садовому магазині. На ко-
ристь такого рішення говорить
ще те, що для різних рослин
пропорції дріжджів можуть
бути різні. При виготовленні до-
брив це враховується. Що корис-
не для кактуса, для фіалки може
бути згубним.

дачників і садівників. Не так давно 
з’явилися торф’яні горщики для 
вирощування розсади і відразу ж 
припали до душі багатьом, давай-
те знайомитися з ними.

Вони користуються великим 
успіхом завдяки багатьом показ-
никам. Одним з них є невелика 
вага кожної ємності, можливість 
вирощувати в окремій тарі по од-
ному паростку. Також комфорт 
дачникам надає різноманітний 
розмір подібних виробів.

Увага! У землі торф’яний гор-
щик практично повністю розкла-
дається за 25-35 днів і при цьому 
він ніби додатково удобрює ґрунт. 
В першу чергу розщедритися на 
такі торф’яні горщики варто при 
вирощуванні баклажанів, огірків, 
гарбуза або кабачків, позаяк роз-
сада даних овочевих культур не 
дуже добре переносить пересадку.

Як користуватися торф’яни-
ми горщиками для вирощування 
розсади?

Торф’яні горщики під розсаду 
вважаються екологічно чистою та-
рою - на 70% складаються з торфу 
і на 30% з деревини. Коштують 
вони дорожче, ніж пластикові, а 
використовувати їх можна тільки 
одноразово.

Як сіяти насіння 
у торф’яну тару

 Перш ніж закладати в ґрунт 
ємності, їх необхідно замочити в 
розчині з мінеральними і орга-

нічними добривами. Далі вони 
повинні висохнути. Також реко-
мендується проробити в них кіль-
ка невеликих отворів, особливо на 
дні тари або в нижній частині.

 Накладати ґрунт в стакан-
чики не дуже щільно: грант пови-
нен залишитися повітряним для 
нормального розвитку кореневої 
системи.

 Після заповнення ґрунтом 
ємності в неї висаджується на-
сіння. Кожне насіння кладеться в 
окремий стакан. Висадка здійсню-
ється у відповідності з термінами 
посіву певної культури. Також 
враховується глибина занурення 
насіння.

 Після посадки насіння для 
розсади в торф’яні горщики, їх ба-
жано накрити плівкою.

 У процесі росту розсади 
ємності необхідно розсовувати 
одну від одної. Такі заходи вжива-
ються з метою неприпустимості 
переплетення кореневих систем 
рослин, які знаходяться в безпосе-
редній близькості.

 Оскільки саджанці у відкри-
тий ґрунт висаджуються разом 
з горщиком, треба прискорити 
процес розпаду тари. Для цього за 
1-2 дні до висаджування розсади у 
торф’яних горщиках необхідно 
рясно полити.

 При посадці торф’яні ста-
канчики опускаються в підготов-
лений грунт на 2-3 см нижче, ніж 
рівень ґрунту.

Плюси і мінуси 
торф’яних горщиків

 Матеріал, з якого виготов-
лені ці вироби, екологічно чистий, 
що благотворно діє на молоду ко-
реневу систему.

 Висадка розсади у відкри-
тий ґрунт проводиться безпосе-
редньо в цій тарі. Це дозволяє 
уникнути нанесенню травми ко-
рінню.

 Після розпаду торф’яні гор-
щики перетворюються в добриво.

 У складі подібної тари від-
сутнє насіння бур’янів і мікроор-
ганізмів.

 Завдяки своїй здатності на-
копичувати вологу, під час тран-
спортування грунт, у якому росте 
розсада, не пересихає.

Важливо! Купуючи дану но-
винку для вас, варто звернути 
увагу на упаковку і виробника. 
Це дозволить придбати якісний 
товар з торфу, а не картонний ста-
канчик. 

 Багато несумлінних вироб-
ників використовують замість тор-
фу пресований картон. Оскільки 
щільність такого картону набагато 
більша щільності торфу, молода 
коренева система не може про-
рости через горщик. Саме тому 
рекомендується робити надриви в 
нижній частині горщика.

 Горщики з торфу швидко 
висихають, і процес контролю 
вологи ґрунту з розсадою стає 
проблематичним. У такому разі 
коренева система може загинути 
через посуху. У той же час зайва 
волога призведе до утворення 
цвілі. Вона може розвинутися і 
на стінках торф’яної тари, і на 
ґрунті. Якість розсади при цьому 
знизиться.

 Молода коренева система 
погано переносить холод. Темпе-
ратура знижується в результаті 
випаровування великого об’єму 
рідини, що виходить з такої єм-
ності.

Торф’яні горщики для розсади - 
як вибрати і як використовувати?

Д обрій господині
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КРІЗЬ РОКИ

Неписані історії
Миколи НЕЧИПОРЕНКА

І курка заливна

ТРОХИ несподівано відчув потребу 
написати цей спогад у пам’ять про 
свого колегу з м. Рівного Сергія 

Кириловича Мельничука. Ми чимало років 
працювали з ним паралельно власкорами 
по своїх регіонах двох київських газет – 
«Радянської України», а потім і «Голосу 
України». Сергій Кирилович же ще був і 
блискучим гумористом та сатириком, і за 
своє життя написав та видав кільканадцять 
дотепних і смішних книжок. Якщо серед 
вас знайдуться ті, що свого часу постійно 
читали знаменитий колись журнал 
«Перець», то прізвище автора тодішніх 
гуморесок і фейлетонів Сергія Мельничука 
має бути вам знайоме.

Ось одна з тих історій, яку він мені 
розповідав. У Рівненській області першим 
секретарем одного з райкомів партії 
також працював чоловік, який мав власні 
харчові уподобання. Понад усе полюбляв 
споживати він заливну курятину та пиріжки 
з сиром. І любив, щоб застілля з його участю 
кожного разу обов’язково закінчувалося 
колективним виконанням пісні про дівчину 
і з сиром пироги. Пам’ятаєте: «Ой чули, 
чули, чули, ой чули, чули ви, козак її кохає і з 
сиром пироги»? Але набігли вороги, козак 
сховався в бур’яни, а «вороги взяли собі 
дівчину і з сиром пироги». Козак же услід 
в розпачі кричав, що «беріть собі дівчину, 
віддайте пироги!» Так от, назвемо цього 
партійного діяча Василем Васильовичем. 
Отож куди б у своєму районі не приїздив 
він, всюди місцеве начальство – 
голови колгоспів, секретарі партійних 
організацій - неодмінно частували його 
заливною курятинкою. Інакше серця 
Василя Васильовича не зворушити, його 
прихильності не добитися!

Так от, навідався якось Василь 
Васильович з кореспондентом Сергієм 
Мельничуком чи не у найвіддаленіший 
у його районі колгосп. Прибули вони 
туди на звітно-виборні збори колгоспних 
комуністів. Все було добре, ніщо не 
віщувало халепи й біди: збори пройшли, 
як тоді казали, на високому рівні й по-
діловому та організовано. Поговорили і про 
успіхи, була і критика та самокритика – все 
відбулося, як і треба було, щоб відбулося. 
Але настав час вечеряти. Гостей повезли 
до якогось там ставка під верби, де вже 
стояли, проламуючись, накриті столи. Все 
на них було – і кури копчені, і кури смажені, 
шашлики і печінка, щука фарширована. 
Ті ж з сиром пироги та карасі в сметані 
також, юшка та батареї пляшок з горілкою 
і коньяком. Ось тільки… курятини заливної 
не виявилося. Така прикрість трапилася. 
Промашка! Прокол! Місцеві начальники чи 
то забули про улюблене блюдо районного 
керманича, чи з якоїсь іншої причини не 
подбали про наявність його улюбленої  
страви, але факт став очевидним фактом: 
колгоспні керівники вляпалися у біду, як 
курка в борщ. Якщо хочете знати, в дуже 
навіть неприємне й загрозливе становище 
потрапили. Адже Василь Васильович і 
обидилися, і розгнівалися. Не виявили до 
його персони належної поваги, знехтували 
його особистими уподобаннями, і квит. Не 
пошанували гідно. То хіба так зустрічають 
високе цебе з району?! Як це можна 
забути, що ви медом Василя Васильовича 
не частуйте, а курицю заливну подавайте?!

Смаженим та смаленим повіяло 
не лише від щедрих столів. Назрівало 

щось геть небезпечне: обурений Василь 
Васильович ладен був й не сідати за стіл, 
а відразу, не повечерявши, їхати додому. 
Уже й водія свого покликав та наказав 
йому заводити авто. Уявляєте, який 
конфуз? Це ясно, як пити дати, що завтра 
колгоспному начальству елементарно не 
поздоровиться. І не тільки завтра...

Для всіх не було, коротше, секрету, що 
трапиться далі, включаючи «оргвисновки». 
Не знали лише місцеві хлопці, як 
викручуватися з настільки жахливої 
ситуації зараз, поки не пізно чи ще щось 
можна вдіяти. То ось тут і виручив, ні, 

навіть врятував їх Сергій Мельничук. Як 
розповідав сам Сергій Кирилович, це ж 
бо і він мусив би їхати разом з Василем 
Васильовичем геть, не повечерявши та не 
випивши чарки. Загроза чи перспектива 
голодним вирушати від столів, повних 
наїдків та напитків – а вже і слинка котилася, 
-мобілізуюче подіяли на гумориста 
Сергія Мельничука. Він миттю зримував 
віршованого експромту і звернувся з ним 
до Василя Васильовича. А ви, мовляв,
Василю Васильовичу,

           вкиньте у рота курку, 
            і залийте туди вина,
            от вам і буде
           курка заливна!
У ту критичну мить жарт виявився 

настільки доречним і дотепним, що не 
стрималися та від сміху попадали геть усі, 
хто там був. І Василь Васильович також. А 
далі перелякана братва, котра оточувала 
його і аж заглядала йому в рота, в який 
треба було вкидати курку та заливати 
пошвидше вина, полегшено зітхнула. Мов 
камінь з душі впав: разом з усіма всмак 
відсміявшись, районний начальник аж 
гепнувся на стілець і наказав:

- Наливайте. За таке гріх не випити.
Люблю талановитих людей, - і кивнув на 
Мельничука.

Далі обвівши усіх інших своїм пильним 
поглядом, докинув: «А вас прощаю».

А, може, сам схаменувся та не побажав 
«обижати» Сергія Кириловича. Як-не-як, а 
журналіст доводився двоюрідним братом 
завідуючому відділом пропаганди та 
агітації ЦК Леоніду Макаровичу Кравчуку. 
Могла і ляклива думка промайнути, що це 
ж, чого доброго, донесе Кравчуку в ЦК, 
який вибрик дозволив собі сякий-такий 
секретар периферійного райкому!

Це правда. Батько Сергія Кириловича 
і мати Леоніда Кравчука – рідні брат і 
сестра. Для нас, колег Мельничука, не 
було секретом, що «у Сергія рука в ЦК 
Компартії України». Коли ж Кравчука 
обрали Президентом, я Сергію Кириловичу 
зателефонував і привітав.

- З чого тут радіти? – почув завжди 
іронічний голос колеги. – Плакати треба! 
Оце скільки працював Льонька спочатку 
в Чернівецькому обкомі, а тепер і в ЦК 
скільки працює, наші з ним земляки 
просили його допомогти газифікувати 
наше село Великий Житин. Він обіцяв, але й 
до цих пір нічого не зробив, щоб протягли 
газ. Мені довелося зі своїм скромним 
журналістським авторитетом втручатися. 
Якби не я, Великий Житин досі без газу 
був би. Так що Льонька зробить для всієї 
України? Біда та й годі!

Ще треба сказати, що у відрядження 
Мельничук їздив охоче і залюбки. Там 
він знаходив теми і сюжети для своїх 
гуморесок та фейлетонів. Яких у нього 
мало не через рік набиралося на чергову 
книжечку-збірку. І настав момент, коли 
одну зі своїх книжечок Сергія Кириловича 

удостоїли честі видати у Бібліотеці «Перця». 
Люди старшого покоління мають пам’ятати 
ці невеличкі книжечки-брошурки, котрі 
журналом «Перець» видавалися 50-ти, а 
то й 100-тисячними тиражами. Коштували 
по 10 копійок і не залежувалися у тодішніх 
кіосках «Союздруку». Отож вийшла якось 
у престижній Бібліотечці і книжечка Сергія 
Мельничука.

Що для будь-якого письменника-
гумориста тоді вважалося подією. І 
була у «Перці» «оригінальна» традиція: 
кожен автор  книжечки  мав енну суму 
з отриманого гонорару «добровільно» 
виділяти на те, щоб влаштовувати для 
перчан вечірку. Щось на зразок, як 
тепер би мовили, презентації власної 
збірки. Яку, навпаки, теперішнім словом 
фуршет назвати ніяк не можна. Швидше 
вона виливалася у велике гучне застілля 
у «Перці». Що ж, непогана, добра, 
погодьтеся, була традиція! Весь колектив 
святкував успіх колеги!

Не смів порушувати цю традицію і 
Мельничук. І коли вийшла у «Перці» його 
книжечка, прибув до Києва з Рівного з 
чималими валізами у руках. Ясно, що однак 
всього, аби напоїти і нагодувати штат цілого 
журналу, привезти не міг. А тому почав 
просити хлопців-перчан метнутися разом з 
ним по київських гастрономах докупити.

- Та це ж і за півдня ми не справимося,-
завагалися колеги-перчани і порадили: 
- Іди мерщій до Маківчука і проси 
дозволу скористатися його службовим 
автомобілем. 

Нагадую: Федір Маківчук, який 
користувався не меншою славою, ніж 
сам Остап Вишня, багато років працював 
головним редактором «Перцю»”. То за 
дотепним словом також у кишені не ліз. От 
Мельничук, мнучись, і зайшов у кабінет до 
нього: так і так, Федоре Юрійовичу, дайте, 
каже, машину, бо треба...

- А що, ви досі не поїхали? – «обурився» 
Маківчук. – Паняйте мерщій, а то 
будете тут огинатися, поки й магазини 
позакриваються!

Поїхали і у гастрономи, і на Бесарабку. 
І привезли небавом пакунків скільки, що на 
два банкети вистачило б.

- Ну все, тепер до вечора ти вільний, -
сказали перчани Мельничуку.– Приходь 
близько 17-ї години по полудню, щоб до 18-ї 
нарізати і накрити столи. Бо ж у робочий 
час пити якось ніби не прийнято...

І Сергій Кирилович спокійно подався 
у свій номер до готелю. Тільки-но 
роздягнувся, щоби відпочити і свіженьким 
та бадьорим з’явитися до редакції під 
вечір, як у його номері задзвонив телефон.

- Кириловичу! – загукали у слухавку
хлопці-перчани. – Тут таке діло: Маківчук 
ходить по кабінетах і шукає тебе. Де, питає, 
дівся Мельничук? А то, каже, наобіцяв-
наобіцяв, а сам зник, як крізь землю 
провалився. Так що ноги в руки і мчи 
негайно сюди. З обіду й будемо починати! 

День бабака – свято, пов’язане з настан-
ням весни і має язичницьке коріння. Його 
традиційно відзначають в Канаді і в 
Америці кожен рік в один і той же день – 2 
лютого, коли зима починає йти на спад. 
У 2019 році свято припадає на суботу. В 
цей день бабак прокидається від зимової 
сплячки і за його поведінкою можна дізна-
тися, коли чекати весну.

Як бабак пророкує весну
Поведінку бабака пов’язують з погодними 
умовами. Якщо погода стоїть сонячна, 
то за народною прикметою звірятко, 

виходячи з нори, лякається своєї тіні і 
пірнає назад у притулок. Це означає, що 
весна прийде ще тільки через 6 тижнів, 
і розраховувати на тепло не варто. Ну а 
якщо на вулиці похмуро і вітряно, то це, 
навпаки, добрий знак – гризун виходить з 
норки і поспішає по своїх справах – готу-
ватися до весни, яка прийде рано.

Звідки з’явилася традиція
Вважається, що в США його привезли 
німецькі переселенці. Перші згадки про 
традиції зустрічаються ще в давньо-
римських джерелах: римляни віддавали 

роль провісника погоди їжакам. У Німеч-
чині це був борсук, а в деяких регіонах 
Європи – ведмідь. Болгарська прикмета 
свідчить, що якщо ведмедиця в цей день 
побачить свою тінь, вона продовжує свій 
сон, адже зима триватиме ще 40 днів. 
У США і Канаді початок лютого збігся 
з виходом бабака із зимової сплячки, 
де він проводить 4-5 зимових місяців, і 
роль ясновидця-метеоролога відвели цій 
доброзичливій тваринці. До речі, якого 
числа святкувати, обрано не випадково, 
2 лютого – це середина між зимовим сон-
цестоянням і весняним. 

Коли бабак віщує швидку весну...
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