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Зі світлим святом  Великодня!

ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР
Отже, 5 квітня минулого 

року перші наші читачі отри-
мали перший номер «Ферме-
ра Придніпров’я» - газети, яку 
заснувала обласна Асоціація 
фермерів та приватних землев-
ласників. А цьогорік річниця га-
зети припала на споконвічний 
для нашого народу чистий чет-
вер – день весняного очищення, 
як з давніх давен сприймали 
його наші предки. Цього дня 
вдосвіта, до сходу сонця селяни 
неодмінно чистили, вимітали 
сміття, весь непотріб і усі, як 
вони гадали й надіялися, боляч-
ки зі своїх хат та сімей, городів 
і дворів, з комор, конюшень та 
стайнь. Все повинно було поз-
бутися того, що вже заважало 
жити, трудитися і виховувати 
своїх дітей. На садибах люди 
згрібали на купи торішнє листя, 
бадилля бур’янів та всі інші сухі 
рештки віджилого різнотрав’я і 
палили – «щоб очистити землю 
від нечистот і нечистої сили». 
То є, погодьтеся, глибока сим-
воліка в тому, що перша річ-
ниця «Фермера Придніпров’я» 
випала на цей день. Адже це чи 
не перша на Дніпропетровщині 
газета, яка поставила собі за 
мету передусім в інтересах всьо-
го сільського населення бороти-
ся за очищення нашого життя 
від несправедливості, кривд та 
підступної неправди, злочинів 
і злодіянь, які ось уже більш 
ніж чверть століття пересліду-
ють, знищують і зводять зі світу 
вітчизняне село і вітчизняних 
селян – хранителів генофонду і 
духовних надбань та традицій 
нашої нації. Це відбувається 
фактично з перших днів неза-
лежності України, але особливо 
останнім часом, коли нинішня 
влада розгорнула фактично ге-
ноцид свого народу, і в першу 
чергу сільського, якого позбав-
ляє уже місця на рідній землі.

Символічно і те, не сум-
ніваємося, що першу річницю 
свого існування наш «Фермер 
Придніпров’я» відзначає у 

ВІТАЄМО ТАКОЖ ХАЙ І З МАЛЕНЬКИМ, АЛЕ ЮВІЛЕЄМ, ПЕРШ ЗА ВСЕ, НАШИХ 
ЧИТАЧІВ - РІЧНИЦЕЮ «ФЕРМЕРА ПРИДНІПРОВ‘Я».  МИ СТАРАЛИСЯ, СТАРАЄМОСЯ                 

І БУДЕМО СТАРАТИСЯ РОБИТИ ГАЗЕТУ ДЛЯ ВАС, НАШІ ПЕРЕДПЛАТНИКИ – 
ЧАСОПИС, ЯКИЙ ДОПОМАГАЄ РОЗУМІТИ, ЩО НАСПРАВДІ ВІДБУВАЄТЬСЯ СЬОГОДНІ                          

В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ,  І ЗАХИЩАЄ,  ВІДСТОЮЄ  ІНТЕРЕСИ, ПРАВА                           
ТА ПОТРЕБИ ВСЬОГО СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ  ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ

ПЕРША РІЧНИЦЯ ГАЗЕТИ П ро головне

Дорогі селяни,                  
шановні колеги-аграрії! 
Прийміть найкращі 
вітання і побажання                       
з Великоднем! 
Бажаємо Вам, щоб 
переможний дух надії, 
радості, всепрощення 
супроводжував Вас                           
і Ваші родини, давав сили 
та наснагу для справ на 
добробут і процвітання 
нашої рідної України.
Нехай Ваші душі будуть 
багатими на добро, як 
святковий стіл, чистими, 
як Великодній рушник,               
і радісними, як українські 
писанки. 

Анатолій Гайворонський, 
голова Асоціації фермерів та 

приватних землевласників 
Дніпропетровської області.

вербний тиждень напередод-
ні свята світлого Великодня. І 
цей весь тиждень називали та 
вважали також чистим. Одне 
діло, що неодмінно купалися 
«раніше від воронячих пташе-
нят», щоб очистити своє тіло 
від усього бруду та лепу – й 
сповідалися у церквах, аби раз 
і назавжди очистити перед Бо-
гом і рідними і свою душу та 
своє сумління, свою совість. Що 
дуже актуально для сьогоденної 
нашої дійсності і реальності. 
Для тих насамперед актуально, 
наголосимо, хто гнобить, обкра-
дає і знедолює свій народ, тим 
паче сільський. Адже обертаю-
чи у наймити, знищуючи селян, 
вони знищують українську дер-
жаву і весь український народ. 
Сьогодні доводиться багатьом 
і багатьом нагадувати, що Ве-
ликдень – Великий День! – за 
народним повір’ям воскресає 
й усе добре, справжнє та бла-
городне, чим має вирізняти-
ся кожна смертна людина. На 
Богослужіння йшли сім’ями, 
селами, громадами щоб і пока-
ятися в гріхах, і щоб сподіватися 
на краще прийдешнє у своєму 
житті. На чистіше, чесніше, світ-
ліше, добріше. Коли священик у 
храмі казав «Христос воскрес!», 
а йому відповідали «Воістину 
воскрес!», то в це вкладали «усі 
свої надії та жалі, свої радощі й 
муки та сподівання, що все нове 
і краще незабаром наперекір 
образам і прикрощам проросте 
крізь старе падалишнє листя».

Не випадково буквально у 
всі релігійні свята працювати 
фізично у полі або на садибі не 
було заведено. Невтомний сіль-
ський народ отримував змогу 
відпочити, перевести подих і 
присвятити себе Богу. А ось в 
переддень світлого Великодня, 
себто у вербний тиждень, се-
ляни вірили, що це найкраща 
пора для сівби ранніх зерно-
вих – «будуть колосисті і без 
бур’янів». Ще раніше, як тільки 
сходив сніг, в першу ж неділю 
кликали після обідні свяще-

ника, щоб «відслужив він біля 
церкви молебень з посвяченням 
хлібних зернин до близької сів-
би». А коли підсихало і селяни 
збиралися виходити в поле, то 
одягали на себе білі сорочки, 
в яких вони сповідалися і при-
чащалися під час останнього 
говіння – робили це «на те, щоб 
не було будяків поміж хлібом 
і нами». Запалювали й свічки 
перед образами, молилися, а 
потім свяченою водою кропили 
насіння, яке приготували сіяти. 
Отак тепер і журналістський 
колектив газети «Фермер Прид-
ніпров’я», підсумовуючи свій 
перший наполегливий сезон 
на своїй ниві, перебуває у бой-
овій готовності й наділі засіва-
ти її зернами правди та добра. 
Гнівом та непримиренністю до 
всього, що завдає лиха, при-
ниження й образ, порушення 
законних прав селянам Дніпро-
петровщини. Не відмовляємося 
ми продовжувати також захи-
щати та виручати своїх перед-
платників-читачів у  скруті і біді. 
Від знахабнілих уже до безміру 
чиновників, новоявлених «кру-
тих» та рейдерів і рекетирів, 
казнокрадів та корупціонерів 
і всіх інших гамузом узятих те-
перішніх злодіїв та злочинців, 
які уже останні, як то кажуть, 
свитини знімають з сільського 
народу. 

Отож надто гучно святку-
вати першу річницю своїх не-
легких, скажемо прямо, трудів 
часу й потреби немає. Нагадає-
мо, що уже від першого номера 
«Фермера» ми прагнули випу-
скати наймасовішу та найвпли-
вовішу газету в нашій області. І 
хоч це завдання сьогодні мож-
на вважати за можливостями, 
які мали поки що тільки один 
рік,  максимально виконаним, 
воно однак лишається актуаль-
ним для нас і надалі. Судячи 
з численних відгуків читачів, 
де-де, а на Дніпропетровщині 
«Фермер»» став подією і яви-
щем, які прийняли та схвали-
ли селянські маси. І, навпаки, 

які добряче уже налякали їхніх 
«опонентів» з числа перш за все 
діячів владних структур – від 
обласних до районних. Хоч не 
менш важливо, що не однією 
уже публікацією викликали пе-
реляк, а частіше гнів між тими, 
хто воліє нині вибиватися у міс-
цеві земельні магнати та жити 
за рахунок поневоленого сільсь-
кого населення і витягати з ньо-
го останні жили та пити кров. 
Тим паче, грабувати, розорю-
вати і топтати. Домагатися жа-
даної реакції на свої публікації 
нам ой як не легко. Доводиться 
ледве не силоміць змушувати 
рахуватися з газетою тих же 
правоохоронців у поліцейсь-
ких і прокурорських мундирах,  
тим паче, служителів Феміди 
у мантіях судочинців. Усі вони 
разом і порізно з усіх сил упи-
раються, а вертикаль влади Пе-
тра Порошенка останнім часом, 
втрачаючи остаточно довіру на-
роду, з відчаю уже в лихоманці 
воліє зберегтися у своїх кабіне-
тах і зважується на свавілля та 
злодіяння, котрі поза межами 
тепер й здорового глузду. 

То у цій ситуації, котра за-
грожує українському люду то-
тальним насиллям та поліцей-
ським режимом, оскалює зуби 
навіть репресіями, ладними 
народ записати у поголовних 
ворогів своєї напівадекватної 
вакханалії та нечуваного досі 
пограбування українців і Украї-
ни, «Фермер Придніпров’я» 
одна зовсім з небагатьох в мас-
штабах, якщо хочете, усієї уже 
замордованої держави газета, 
котра доносить людям правду, 
тільки правду, в якому ми всі 
катастрофічному становищі, на 
межі якої загрози опинилися. 
Сміємо запевнити, що від цієї 
своєї політики не відступимо і 
далі ні на крок. Бо позаду сьо-
годні без перебільшення саме 
існування України і українсько-
го люду. Тим паче - хліборобсь-
кого роду.

Фермерство 
у пріоритеті: 
календар 
виставок
Мінагрополітики запрошує виробників 
сільгоспродукції, трейдерів, експертів, 
операторів ринку та всіх, хто 
причетний до АПК, взяти участь 
в ярмарково-виставкових заходах у 
галузях сільського господарства та 
харчової промисловості.
Серед особливостей цьогорічних 
аграрних подій –  VII Міжнародна 
виставка та форум з розвитку 
фермерства «AGROPORT West Lviv-
2018», Міжнародна агропромислова 
виставка в рамках Міжнародного 
Форуму з підтримки фермерства 
«АГРОПОРТ Південь Херсон 
2018», Фестиваль «Кращий 
Господар Львівщини», Міжнародна 
агропромислова виставка та форум 
з підтримки фермерства 
«АГРОПОРТ Схід». 
Загалом, цього року на території 
України пройде близько 70 
українських та міжнародних 
ярмарок і виставок. Основні напрями 
заходів – садівництво (квітковий 
бізнес, саджанці, ландшафтний 
дизайн, презентація нових сортів), 
тваринництво (товари та послуги 
з розведення та утримання тварин, 
презентація порід), спеціалізована 
техніка та обладнання (презентація 
та польова демонстрація), харчова 
промисловість (кондитерська, 
хлібопекарська, зокрема, дитяче 
харчування), нові технології тощо.
Також відбудуться гастрономічні 
фестивалі – 6-й Міжнародний 
фестиваль чемпіонат бограчу, 
Міжнародний гастрономічний 
фестиваль «Огинь і мнясо»,                       
9-й Міжнародний дегустаційний 
конкурс напоїв «BEST DRINK-2018», 
Міжнародний фестиваль чеського 
пива, Міжнародний фестиваль 
«Ріплянки», Міжнародний фестиваль 
дерунів «День дерунів», IV Відкритий 
фестиваль-ярмарок меду і вина 
«Срібні джерела».

В Україні потрібно провести дослідження і створити 
Атлас сільських територій, що дозволить на державному 
рівні розуміти, куди спрямовувати основні зусилля.

Про це повідомила заступник міністра аграрної політики та 
продовольства України з питань європейської інтеграції Ольга 
Трофімцева під час прес-конференції «Чи готовий бізнес до 
соціальних проектів?».
За її словами, під час останнього візиту до Німеччини вона 
поспілкувалася на тему розвитку сільських територій з 
представниками Федерального міністерства продовольства та 
сільського господарства (нім. Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft, BMEL).
«Чудовим прикладом є те, що німецьке міністерство для того, 
щоб розвинути ініціативу на місцях, ініціювало проведення 
аналітичного дослідження, яке виконав на замовлення один 
із провідних німецьких інститутів. На основі отриманих 
даних було створено «Атлас сільських територій Німеччини». 

Вважаю, що для України потрібно зробити те саме», — 
зазначила вона.
За словами Ольги Трофімцевої, Атлас відображає ситуацію на 
сільських територіях у різних регіонах країни. Серед наведених 
даних — кількість власників приватних будинків, школярів і 
випускників коледжів, зосередженість компаній, відстані до 
необхідних об’єктів.
Як відмітила Ольга Трофімцева, зібрання такої інформації дає 
необхідну картину для подальших дій.

Атлас сільських територій
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Для України стабільне підвищення виробництва про-
дукції сільського господарства та зниження залежності 
урожайності від несприятливих кліматичних умов, осо-
бливо в регіонах ризикового землеробства, є досить акту-
альним питанням.

Для вирішення проблеми продуктивності та стійкості 
рослин до несприятливих умов навколишнього середови-
ща було створено препарат «Антистрес». 

Комплексний плівкоутворюючий регулятор росту 
рослин  «Антистрес» містить  фосфор  в доступній формі 
(P2O5 не менше 31,76%), калій (К2О не менше 20%), при-
родний біостимулятор (ауксини, гібереліни та цитокіні-
ни) та інші важливі для рослин елементи на полімерній 
основі, яка є гарним прилипачем, провідником, кріопро-
тектором та адаптогеном.

Фосфор входить до складу рослинних білків, нуклеї-
нових кислот (РНК + ДНК) і носіїв енергії АТФ, грає вели-
ку роль в регулюванні водного режиму рослинних клітин, 
прискорює розвиток рослин та покращує якість продук-
ції.

Найбільша ефективність фосфатів порівняно з інши-
ми елементами живлення відзначається в степовій зоні і 
в посушливий період. При позакореневому підживленню 
РРР «Антистрес», помітно прискорюється пересуван-
ня фосфору  в кореневу систему, що стимулює її розви-
ток: вона сильніше розгалужується і глибше проникає в 
ґрунт. А це, в свою чергу, сприяє забезпеченню  рослин 
поживними елементами і вологою, що особливо важли-
во в посушливі періоди. Фосфор найбільш інтенсивно 
використовується рослинами в перші 35 днів їх вегетації. 
Значна частина фосфору засвоюється вже в період проро-
стання насіння. 

Калій  - основний складовий елемент живлення, що 
підвищує врожайність. Він позитивно впливає на стійкість 
рослин до посухи і до грибкових захворювань, дозволяє 
рослинам більш економно і продуктивно використовува-
ти воду, бере участь у вуглеводному і білковому обмінах, в 
діяльності ферментів. Достатнє калійне живлення покра-
щує якість продукції (збільшує вміст вуглеводів - цукру, 
крохмалю, жиру).

«Антистрес» використовується на  зернових, олійних, 
бобових, овочевих культурах та цукрових буряках для  ін-
крустації насіння та  позакореневих підживлень  протягом 
вегетації. 

Інкрустація насіння РРР «Антистрес» (створення по-
лімерної оболонки навколо насіння з поживними елемен-
тами  для початкового живлення паростка)   разом з про-
труйником сприяє збереженню насіння при знаходженні 
його в холодному та сухому грунті   і дозволяє отримати 
повноцінні та дружні сходи. 

Осінь  минулого року була посушлива, більшість ози-
мих культур (пшениця, ячмінь, рапс) недоотримали ос-

новні макроелементи ( азот, фосфор і калій), в наслідок 
чого рослини увійшли  взимку слабкими, з погано роз-
виненою кореневою системою.  Весна  цього року затяж-
на, тому при настанні  позитивних температур  важливо 
якомога швидше дати старт росту рослин. Для стимуляції 
росту і зняття стресу з рослин після перезимівлі, важли-
во провести позакореневе підживлення «Антистресом». 
Препарат починає свою дію вже при середньодобовій 
температурі від +8оС.  Це дозволить дати поштовх зростан-
ню кореневої системи і кущінню озимого ячменю та пше-
ниці, а також сприяє збільшенню кількості продуктивних 
стебел і кількості зерен в колосі.

Листова обробка ярих культур також дає можливість 
захистити рослини при зниженні або підвищенні темпе-
ратури навесні. 

Правильне і своєчасне застосування препарату гаран-
тує підвищення морозо- та посухостійкості рослин на 25-
30 %. Препарат зберігає пролонговану дію на весь період 
вегетації, підвищує імунітет і стійкість до захворювань, не 
потребує додаткових витрат на обробку бо використову-
ється в бакових сумішах. «Антистрес» підвищує продук-
тивність рослин, а приріст врожаю становить 2,5-4 ц/га.

Якщо Ви зацікавлені в використанні нашого препара-
ту, будемо раді взаємовигідній співпраці. Більш доклад-
но про препарат на сайті: www.imptorgservis.uaprоm.net 
Ми продовжуємо активно проводити роботу по розши-
ренню партнерської мережі у всіх містах України, і запро-
шуємо Вас до співпраці в якості регіонального дилера. 
 

Виробник ПП «ВКФ «Імпторгсервіс» 
Тел.  (067) 633-97-87, (067) 633-62-88, 

е-mail: imptorgservis@ukr.net

Потрібен фосфор та калій -  застосовуй
«Антистрес»

Прокидаєтеся о 4-й ранку, збираєтеся, 
виїжджаєте в поле, обходите десятки гектарів 
посівів… Бо треба перевірити, де рослинам 
не вистачає добрив, де сухі ділянки чи з’яви-
лися «дзеркала», де хворі рослини?

Знайомо? А уявіть, що можна інакше: по-
спати трохи довше, потім узяти безпілотник 
та виїхати в поле. І все це перевірити прямо 
на місці, підкоригувати техкарту або навіть 
одразу на проблемну ділянку внести добрива 
чи гербіциди....

І сьогодні це не фантастика. Це прогрес. 
Так-так, вам не здалося — дрони дійсно мо-
жуть порахувати урожай поштучно, визна-
чити стан посівів і допомагати аграріям у 
розрахунку параметрів, що впливають на 
урожай.

Використання дронів у землеробстві і в 
цілому в сільському господарстві - один із 
найбільш перспективних напрямків засто-
сування цієї технології. Безпілотні літальні 
апарати  (БПЛА) можуть бути ефективно 
використані для планування і контролю ета-
пів сільськогосподарського виробництва, а 
також для хімічної обробки посівів та інших 
рослин. При цьому основним критерієм для 
впровадження безпілотників  є економічна 
доцільність.

БПЛА дозволяють отримувати актуальну 
і ефективну інформацію тоді, коли вона вам 
необхідна, крім того, накопичена за тривалий 
період інформація дозволяє аналізувати про-
цеси в динаміці.

Протягом кількох останніх років ферме-
ри виявили, що безпілотники дуже корисні 
для контролю за здоров’ям своїх полів.

продають на Amazon або Best Buy, це про-
сто монстр. Останні можуть перебувати в 
повітрі 30 хв. і сягати максимум 100-метрової 
висоти.

Можливо, це той ривок у технології без-
пілотних літальних апаратів, які з нетерпін-
ням очікують в сільському господарстві.

Дрон American Robotics називає себе 
«першим практичним дроном для фер-
мерів». Після того, як програма задана, 
дрон-розвідник не потребує ручного втру-
чання для планування, польотів, обробки 
зображень, керування операціями. Автома-
тизоване також управління даними, зарядка 
і навіть зберігання дрона. Дрон призначений 
для щоденних польотів для виявлення сілго-
сподарських проблем на ранніх стадіях.

Найбільша перевага БПЛА порівняно із 
супутниками або пілотованими літальними 
апаратами в тому, що вони за вашим замов-
ленням можуть негайно полетіти туди, де по-
трібно і коли потрібно.

При цьому дрони можуть носити на собі 
все: мультиспектральні камери, термодатчи-
ки, сенсори, інше електронне обладнання, 
передавати дані, моментально обробляти 
величезні обсяги даних. Якщо супутник - це 
місцевий телеканал, то «упакований» дрон - 
це ваш власний Netflix.

Саме пошук оптимальних параметрів 
витривалості та інтеграція в єдину систему 
різноманітних цифрових технологій для сіль-
ського господарства, мабуть, і є найбажані-
шим і перспективним напрямком розвитку 
інновацій на агроринку.

За матеріалами журналу AgTech Farm.

БЕЗПІЛОТНИКИ - головна агроновація?

Наприкінці грудня провідний світовий 
виробник цивільних дронів - китайський DJI 
- випустив на ринок два нові сільськогоспо-
дарські дрони MG-1S Advanced і MG-1P. І 
обидва призначені для внесення засобів захи-
сту рослин.

 «Вартість MG-1S Advanced складає $4,6 
тис. і окупається за 21 день користування, 
а для МГ-1П період повернення інвестицій 
складає близько 18 днів», — говорить дирек-
тор із продажів DJI Чен Тао.

Компанія DJI заявила, що вже більше 10 
тис. операторів безпілотних літальних апа-
ратів використовують дрони MG. Тож обсяг 
продажів цієї лінійки оцінюють у 45 тис. оди-
ниць до 2020 р.

Уже кілька років дрон - це бажаний пода-
рунок для кожного американського фермера. 
Напередодні 2018 р. безпілотники теж будуть 
у списку побажань багатьох аграріїв.

Однак виробники говорять: проблема в 

тому, що безпілотні машини зараз сприйма-
ють скоріше як «іграшки», а не як важливу 
сільськогосподарську техніку. Головний не-
долік дронів - обмежені час і висота польоту.

Виробники, у першу чергу, працюють 
над тим, щоб збільшити потужності без-
пілотних апаратів - як квадрокоптерів, так і 
БПЛА.

Наприкінці жовтня 2017 р. американська 
компанія з виробництва безпілотних літаль-
них апаратів Vanilla Aircraft поставила ре-
корд — п’ять днів, одна година і 24 хвилини 
безперервного польоту безпілотника VA001 
на одній дизельній заправці. І, за словами 
виробника, палива вистачило б ще на три дні 
польоту.

БПЛА VA001 був створений для польо-
ту з 13-кілограмовим вантажем протягом 10 
днів на висоті 4,5 км з максимальною швид-
кістю 136 км/год і крейсерською швидкістю 
близько 100 км/год. Порівняно  з дронами, які 

Наприкінці березня на базі Інституту зернових 
культур НААН відбулася науково-практична кон-
ференція: «Стратегія організації весняно-польових 
робіт та підвищення ефективності використання 
потенціалу землеробства Дніпропетровської області 
в умовах 2018 року». У конференції взяли участь на-
чальник управління агропромислового розвитку обл-
держадміністрації В. Удовицький,  директор Інститу-
ту зернових культур НААН України, академік НААН 
України А. Черенков,  начальник Дніпропетровсько-
го регіонального центру з гідрометеорології В. Грин-
чак, директор степового зонального науково-дослід-
ного центру продуктивності А. Величко, директор 
Дніпропетровського відділення Українського дер-
жавного фонду підтримки фермерських господарств 
О. Гонтова, голова обласної Асоціації фермерів та 
приватних землевласників А. Гайворонський, провід-
ні вчені і науковці.

КРІМ огляду особливостей тактики та стратегії по-
сівної кампанії-2018, особливий інтерес учасників на-

ради викликав виступ керівника управління агропромис-
лового розвитку ОДА В. Удовицького щодо визначених 
урядом напрямків підтримки галузі АПК.

Нова урядова програма орієнтована, в першу чергу, на 

тваринництво. Значна частка фінансування буде спрямо-
вана господарствам, які вирощують свиней і велику  рога-
ту худобу. Для цих цілей виділено 6,3 млрд. гривень, кош-
ти будуть розподілятися на п’ять програм. Окрему увагу 
буде приділено генетиці. Видаватимуться компенсації на 
модернізацію і будівництво тваринницьких комплексів.

 МінАПК планує виділяти по 2500 гривень на теля і по 
1500 гривень на корову. «Це сума на рік. Її видадуть части-
нами - тричі», - пояснив Вадим Удовицький. За його сло-
вами, така допомога буде сприяти збільшенню поголів’я 
великої рогатої худоби в області.

Крім цього, буде надана допомога сільськогосподар-
ським кооперативам, як вже існуючим, так і новим. Будуть 
забезпечені умови для створення малих сільгоспоб’єднань, 
в яких будуть вирощувати плодово-ягідну продукцію. 

Завдяки даній програмі уряду в країні також будуть 
створюватися сімейні фермерські господарства, які мають 
в обробітку до 100 га землі. На сьогодні таких господарств 
у країні 78% від загальної кількості.

Програма допомоги дозволить використовувати фі-
нансові засоби як на зростання продуктивності, так і на 
зміну спеціалізації сільських господарств. Ідея полягає в 
тому, що більшість господарств до 2018 року культивували 
сою, зернові, ріпак собі в збиток. 

В. Удовицький розповів і про вигідне кредитування. 

Півтори ставки Нацбанку держава компенсує тим під-
приємствам, які вирішили розвивати агросектор.

У першу чергу варто уточнити, що під нову про-
граму підтримки підходять ті фермерські господар-
ства, які працюють в правовому полі і з усіма дозвільни-
ми документами.

Це дозволить наростити обсяги сільськогосподарсько-
го виробництва, збільшити поголів’я і здешевити утри-
мання худоби, здешевити сільськогосподарську техніку 
для аграріїв, стимулювати садівництво і виноградарство, 
а також сприятиме розвитку фермерства в Україні. Також 
ця програма буде сприяти економічному зростанню кра-
їни, створенню робочих місць і позитивно вплине на ціни 
на харчові продукти в Україні.

Анна МЕЛЬНИК.

Стратегія підтримки галузі
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Історія руху за ухвалення 
Декларації

Розпочався він ще в минуло-
му столітті. У 1993-му фермери 
Європи, Латинської Америки, 
Азії, Північної Америки та Афри-
ки утворили організацію ЛВК (La 
Via Campresina), або міжнарод-
ний рух, що координує зусилля 
об’єднань малих і середніх вироб-
ників аграрної продукції, жінок 
села та корінних народів, що ви-
ступають за сільське господарство 
сімейного типу на засадах сталого 
розвитку. Організація виступає 
за проведення аграрної реформи 
в інтересах жителів сіл, за право 
селян на землю і засоби вироб-
ництва, продовольство тощо. На 
конференції Європейський коор-
динатор ЛВК Рамона Думінічія 
(Румунія) зазначила:

- Проведена велика складна 
робота, щоб поєднати зусилля 
47 мільйонів селян Європи у важ-
кій боротьбі за надійний законо-
давчий і судовий захист власних 
прав. Усі права залежать одне 
від одного, особливо важливим є 
право на доступ до природних ре-
сурсів, без нього можливий голод. 
Україна з набуттям незалежності 
долучилася до демократичного 
співтовариства, а сьогодні робить 
перший крок до визнання прав 
селян на світовому рівні. Тому 
нам треба достукатися до україн-
ської влади, щоб мати надійний 
зв’язок з Організацією Об’єдна-
них Націй. За два тижні відбу-
дуться перемовини з ООН щодо 
процесу ухвалення Декларації 
про права селян, і вперше Україна 
стане їхнім учасником. 

Подібна процедура обгово-
рення і схвалення проходила в нас 
раніше, щодо відомої «Конвенції 
про захист прав людини і осново-
положних свобод», ратифікованої 
Верховною Радою України ще в 
липні 1997 року. Вочевидь, Де-
кларація про права селян є про-
довженням Конвенції про захист 
прав людини. Представник Бага-
тонаціональної держави Болівія 
при Відділенні ООН в Женеві На-
таля Пашеко сконцентрувала ува-
гу на тексті Декларації:

- У цьому документі орга-
нічно поєднані інтереси селян 
переважної більшості аграрних 
держав світу. Наша робоча гру-
па відкрита для діалогу про суть 
необхідних доповнень щодо прав 
українських селян. Текст Декла-
рації обговорюється надзвичайно 
скрупульозно, впродовж кількох 
років, в ньому прописані особли-
вості реалізації фундаментальних 
прав селян. Найголовнішими з 
них є право на землю, право на 
працю, на соціальний захист і 
гідний дохід за місцем проживан-
ня, на вироблення і споживання 
традиційних продуктів харчуван-
ня, на колективне використання 
місцевих ресурсів. Міжнародні 
організації зібрали численні фак-
ти порушень прав селян у всьому 
світі, і ситуація в Україні ще надто 
далека від ідеальної.

Від пори виникнення перших людських поселень економічний розвиток планети 
Земля пішов настільки далеко, що тепер навіть звичайне життя в «колисці 
цивілізації» не скрізь можливе. Причинами цього є засилля аграрних корпорацій, 
обмеженість доступу до землі та засобів виробництва, екологічні проблеми, 
відсутність роботи чи доходу, негаразди зі сполученням тощо. Відтак у світі, 
за даними ООН, 815 мільйонів людей потерпають від голоду, і 80 % з них є 
селянами, тобто виробниками продукції. Зубожіння і голод, низькі соціальні 
гарантії сприяють поширенню на планеті руху за права жителів сіл на землю, 
продовольство, соціальну безпеку, насіння і біорозмаїття. 
Двадцять сьомого березня Україна долучилася до цієї благородної ідеї – у Києві 
в Інституті економіки та прогнозування Національної Академії наук України 
відбулася міжнародна конференція «На шляху до Декларації ООН про права 
селян та інших людей, які працюють у сільській місцевості». У динамічних 
чотирьох сесіях впродовж дня директор інституту Валерій Геєць разом із 
Оленою Бородіною та іншими провідними вченими закладу, представниками 
міжнародних організацій Португалії, Болівії, Польщі, Румунії, Австрії, 
Нідерландів вели цікаві дискусії про економічну та соціальну дискримінацію 
селян в усьому світі, причини цих явищ. А делегати громадських організацій 
України розповіли про численні кричущі факти порушень селянських прав              
у різних краях держави, зумовлених недосконалістю нашого законодавства.

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО  ПРАВА  СЕЛЯН - НА ЧАСІ
«Живемо в раю, 

та ним не користуємося!»
Мова про необхідність ухва-

лення державами світу міжнарод-
ної селянської конституції звучала 
практично в кожному виступі по-
важних іноземних гостей. З україн-
ського боку розпочав її постійний 
представник України при Відділен-
ні ООН в Женеві в 2005-07 роках Єв-
ген Бершеда: 

- Українське селянство стало 
жертвою ніколи не баченого Гено-
циду в 1932-33 роках, це унікальна 
світова ситуація. Нам потрібно ра-
зом із думаючим небайдужим сві-
том виробити єдині закони захисту 
селянського буття. Фермерство має 
стати масовим в українському селі, 
адже фермер є розумним посеред-
ником між природою і людиною, 
а не механічним виробником сіль-
госппродукції. Погляньмо на кар-
ту, Україна за територією співмір-
на із Францією, теж аграрною дер-
жавою. Але в цифрових вимірах 
український потенціал лише по-
чинає розвиватися. До обговорен-
ня проекту Декларації про права 
селян важливо долучити комітети 
Верховної Ради, щоб її ухвалення 
Україною відбулося синхронно зі 
світовим співтовариством.

 Дійсно, українське селянство з 
тих часів, коли Сварог скинув йому 
з неба Золотого Плуга, пройшло 
найважчий у світовій історії шлях. 
Знавісніла більшовицька орда, що 
утворила з нашими рідними ніко-
ли не бачений у світовій історії Го-
лодомор 33-го, прагнула перетво-
рити вільних господарів на безмов-
них гвинтиків системи, що суттєво 
відкинуло Україну у всіх сферах 
розвитку. Але й зараз, задеклару-
вавши основною цінністю держави 
людину, Україна не забезпечує їй 
основної умови надійного сільсько-
го життя – права на родинне госпо-
дарювання на рідній землі. Про 
це з великою тривогою говорив 
голова фермерського господарства 
«Віра, Надія, Любов» Григорій На-
конечний з Баришівського району 
Київської області:

- За всім тим невеликим, що 
робить наш уряд для українського 
села, не видно головного – люди-
ни. Ніякі цифри дотацій не дадуть 
користі, коли вони йдуть «на агро-
сектор», а не конкретно молодим 
сільським родинам. А коли «на-
помповують» латифундистів, то це 
вже верх «реформ», люди тікають 
з такої країни, як зараз. Уряд має 
намір збільшити число фермер-
ських господарств, але де брати для 
них землю? Чому для цієї мети не 
дозволити продаж розпайованої 
ріллі винятково державі, щоб не за-
грібали землю під себе сучасні Ка-
литки, як тепер? Людина і природа 
– єдине ціле, це той магніт, що дає 
нам сили жити на нашій козацькій 
землі. У моїй рідній Полтавській 
області, де найкращі землі і добува-
ється природний газ, від норвежців 
почув «Ви живете в раю, але ним не 
користуєтеся!». Бо ціни на природ-
ний газ власнику надр – українсько-
му народу – спритні люди зробили 

такі, що скоро й лісових вітроза-
хисних смуг не стане… Не згоден і 
з практикою виняткво стійлового 
утримання корів – у нашому ро-
динному господарстві, названому 
на честь трьох наших доньок, ко-
рови на випасі вишукують ту тра-
ву, що їм потрібна, і надої одразу 
збільшуються. Уся наша продукція 
має бути екологічно чистою, вона 
мусить заповнити світову нішу ор-
ганічного землеробства. Справж-
ньої реформи аграрної галузі в нас 
ще нема, є лише наслідки, тому 
нам потрібна оця світова Декла-
рація селянських прав. Як повітря 
необхідна Україні здорова і замож-
на сільська родина, що має землю 
і власне господарство. Тоді вона 
ніколи не кине землю прадідів, не 
покине власних дітей на бабусь і не 
поїде за зайвою гривнею в чужий 
край.  

Присутні підтримали досвід-
ченого фермера оплесками, бо 
порушені ним теми надзвичайно 
болючі. Скільки не доводять вітчиз-
няні експерти разом із колишнім 
міністром ЖКГ Олексієм Кучерен-
ком, що вартість українського при-
родного газу завищена мінімум у 
два рази, уряду мов заціпило… Та 
ні, щойно знайшов «вихід» - пере-
віряти на кордоні… заробітчан - чи 
не оформили, бува, вдома субсидії, 
за яку їм «намалювали» подвійний 
дохід? Отака «реформа». Коли ж 
до офшор переправляють мільяр-
ди, того в уряді «не бачать». Бо те 
свій брат робить… 

Надзвичайно слушною є і 
думка Григорія Наконечного про 
продаж ріллі невеликим відсотком 
бажаючих винятково державі, для 
резерву молодіжного господарю-
вання. Злободенні ідеї колеги під-
тримав і президент Асоціації фер-
мерів та приватних землевласників 
України Микола Стрижак:

- Минулого року кури «Ми-
ронівського ХПП» Юрія Косюка 
«склювали» 1, 4 мільярди гривень 
державних дотацій, а корови «Ук-
рлендфармінгу» Олега Бахматюка 
«зжували» 517 мільйонів… На цей 
рік для з 6, 3 мільярдів гривень, 
виділених урядом агросектору, 
на підтримку фермерства запла-
нували аж один! А решту куди – 
знову курям? Через добрі закони 
і традиційну українську культуру 
треба зробити все, щоб ймення 
«селянин» завжди звучало гордо. 
Ми 73 роки в Радянському Союзі 
мріяли, щоб вільно працювати і 
заможно жити. Відтак українська 
політика має бути націлена на за-
хист прав селянина. Друзі з Ізраїлю 
кажуть: ми вже наїлися пластмасо-
вих огірків та помідорів! Хочеться 
справжніх, українських, зі смаком 
і запахом! Бачите, інтенсивне зем-
леробство призводить до збіднен-
ня ґрунтів, а ми мусимо передати 
їх синам і онукам не гіршими, ніж 
прийняли. Дуже хочу, щоб уряд 
виконав свої зобов’язання про два 

мільйони нових фермерських гос-
подарств. Приблизно стільки ж за-
раз в державі особистих селянських 
господарств, тож працювати є з 
ким. Та поки що з 45 тисяч раніше 
діючих ФГ на сьогодні залишилося 
лише 33 тисячі, бо рейдерство уко-
рінилося в наше життя, як воша в 
кожух. Тому мусимо єднатися в 
єдину потужну Асоціацію, щоб 
відстоювати свої права, в чому нам 
допоможе і Декларація про права 
селян. 

Очевидно, що втілити в життя 
«Концепцію розвитку фермер-
ських господарств та сільсько-
господарської кооперації на 2018 
– 20 роки», затверджену розпоря-
дженням Кабміну 13 вересня 2017 
року, без необхідних земельних 
ділянок уряд Володимира Грой-
смана навряд чи зможе. Так, мож-
на спрямувати зусилля членів ОСГ 
на виробництво продукції з висо-
кою доданою вартістю, на пасічну 
галузь, на нішеві культури – нут, 
маш, сочевицю, хміль, лохину, 
спаржу, гірчицю тощо. Але для 
їхнього вирощування потрібні до-
сить вартісні технології і насіння. 
Та й гроші урядом виділяються 
не селянам, а згаданим латифун-
дистам… Про те, що відбувається 
опісля, з великим болем розпо-
віла представниця Мошнинської 
громади з Черкащини Катерина 
Онопрієнко:

- У нас «Наша ряба» Юрія 
Косюка на 50 гектарах пасовищ 
поряд з селом заходилася ставити 
142 величезних пташники. Скрізь 
стоїть неймовірний сморід, стоки 
йдуть в Рось, а нею в Дніпро, вода в 
колодязях зіпсувалася… Кадри там 
не тримаються, через півроку робо-
ти люди тікають, бо починаються 
хвороби. Все село піднялося проти 
цих сараїв, і таки припинили роз-
ширення. Мошна – село самодо-
статнє, займаємося садівництвом, 
рослинництвом, бджільництвом, 
є невеликий свинокомплекс. Ми 
можемо жити без цих гігантів, які 
дбають тільки про себе. Жителям 
сіл потрібні лише дешеві кредити 
та оці добрі світові закони, що є в 
Декларації.

Факти обмеження прав селян 
на традиційні заняття та чисте до-
вкілля несподіваними гігантськи-
ми проектами доповідачі наво-
дили і в інших областях держави. 
Зокрема йшлося про окупацію 
«Нашою рябою» Тростянецького 
району Вінницької області, будів-
ництво Шульгівської норкової фа-
брики та об’їзної «дороги смерті» 
в Дніпропетровській області тощо. 
Вочевидь, на законодавчому рівні 
слід обмежити гігантизм тварин-
ницьких комплексів. Досі ні цьо-
го, ні, до речі, «стелі» державних 
зарплат і пенсій, в Україні не існує. 
Певно ж, це зовсім не випадкове 
співпадіння…

Україна визнає 
Декларацію 

Окрім численних громадських 
організацій, Декларацію про права 
селян почали визнавати і державні 

органи. Першим це зробило Мініс-
терство аграрної політики та про-
довольства України. Другого берез-
ня воно повідомило ГО «Україн-
ську мережу сільського розвитку» 
(скорочено):

«Мінагрополітики не має запе-
речень стосовно поширення в укра-
їнському суспільстві основних ідей 
проекту Декларації ООН про пра-
ва селян та інших людей, що пра-
цюють в сільській місцевості. Для 
досягнення зазначених цілей не-
обхідними умовами запроваджен-
ня обігу сільськогосподарських 
земель є контрольоване, поетапне 
відкриття ринку земель, державна 
підтримка малих фермерів та вста-
новлення необхідних законодавчих 
обмежень з використанням кращо-
го іноземного досвіду. На сьогодні 
проект закону України «Про обіг 
земель сільськогосподарського 
призначення» знаходиться в стадії 
доопрацювання та узгодження з 
представниками громадських ор-
ганізацій аграрного сектору еконо-
міки. 

Вочевидь, цей закон є сьогодні 
найбільшою загрозою для селян. 
Його проект варто доопрацювати з 
поправкою фермера Григорія На-
конечного – продавати орні землі 
можна лише державі! Інакше прак-
тично неможливо діючим складом 
Верховної Ради щось ухвалити на 
користь тих, хто трудиться на зем-
лі. Перелік інших ухвалених «ре-
форм» є тому яскравим прикла-
дом. Бо власне селян у нинішньому 
складі парламенту, як снігу на полі 
влітку»…

Насамкінець на конференції 
була одноголосно ухвалена Резо-
люція з 6-ти пунктів, в яких зазна-
чено:

«У світі загалом та в Україні зо-
крема права селян як специфічне 
вираження загальних прав людини 
потребують конкретизації, захисту 
та створення сприятливих умов 
для їхньої реалізації. Проведення 
цієї конференції є свідченням того, 
що Україна долучається до міжна-
родного руху за права селян та під-
тримки Декларації. Конференція 
рекомендує уряду України вжити 
заходів щодо недопущення пору-
шень і якнайповнішого дотриман-
ня прав українських селян у частині 
доступу до земельних ресурсів, роз-
ширення можливостей для родин-
ного господарювання на землі».

Делегати міжнародної конфе-
ренції звернулися до Президента 
України, Кабінету Міністрів та 
парламенту з проханням сприяти 
поширенню в українському су-
спільстві ідей Декларації про права 
селян. Висловлена і необхідність 
всебічної підтримки Україною про-
екту Декларації у Раді ООН з прав 
людини, з наступним ухваленням її 
на сесії Генеральної Асамблеї ООН. 
Так світова громада, або великий 
чоловік по-нашому, допомагає 
українцям вийти на міжнародний 
шлях захисту прав селян. 

Григорій ДАВИДЕНКО. 
На фото: делегати конференції.
м. Київ. 

! Ті держави здатні стати великими, 
у яких великі малі люди
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ПЕРША РІЧНИЦЯ ГАЗЕТИ 

«ДЕТЕКТОР БРЕХНІ»
З нагоди річниці своєї газети редакція, аби читачі отримали 
змогу  почути авторитетні думки-гарантії з вуст засновників 
видання, запросила до розмови голову обласної Асоціації 
фермерів та приватних землевласників і воднораз голову 
редакційної ради «Фермера Придніпров’я» Анатолія 
Гайворонського. Оскільки настав час сказати, що поява 
нашої газети – це вистраждана мета і мрія Анатолія 
Івановича, задумане і виношене ним дітище-творіння, 
вдалося яке реалізувати і втілити тільки завдяки його 
зусиллям. 
- Наскільки ми розуміємо, - кажемо Анатолію 
Гайворонському, - Вас на думку створити свою газету 
наштовхнула  потреба захищати фермерів-колег і 
побратимів перш за все від рейдерських набігів та загарбань, 
які в останні роки наростали із шаленою швидкістю. 
Причому Дніпропетровська область у цій біді-пошесті була 
чи не попереду всіх інших регіонів в Україні…

А. Гайворонський: Я б сказав, що найперша мета, задля якої 
створювали «Фермер Придніпров’я», була все ж трохи інша. Шир-
ша. І глибша. Від тих пір, як відбулася Революція гідності і почало 
ставати ясно, що її плодами насправді скористалися негідники та пе-
ревертні, в області нашій мов заціпило усі засоби масової інформації. 
Одне діло, що вони боялися і навіть писнути проти влади та лиш під-
танцьовували, ледве не зазираючи їй в рота та пригинаючись нижче 
трави. А інше, що ще й тікали від правди, як від ладану. Минув 2014-й 
рік, минали 15-й і 16-й, наставав 2017-й, влада на чолі з Петром Поро-
шенком розгортала все дужчий терор проти свого народу. Оббирала 
його уже до нитки банківськими аферами і своїми фантастичними 
рахунками в офшорних зонах, здирницькими тарифами і гадючими 
зашморгами нищівних реформ, а на Дніпропетровщині газетам і те-
леканалам мов роти позатикало – ні слова, ні півслова правди про 
те, що український народ потрапив у кігті безжальних внутрішніх 
окупантів. Замість цього й наші дніпропетровські ЗМІ теж ледве не 
крізь зуби сичали, що гніватися сьогодні на владу навіть небезпечно, 
оскільки  усі ми потерпаємо від російських окупантів-агресорів. І це 
тоді, коли підступна влада, яка хвалилися з війною покінчити за лі-
чені тижні, майже і неприховано у ній власну вигоду знайшла і при-
смокталася до неї, як до бездонної дійки. Безпрецедентне, як на мене, 
в історії людства сталося фарисейство, коли бариги, котрі дорвалися 
до влади на крові народу, тепер на його ж крові, на крові його чо-
ловіків і синів ще й збагачуються та торжествують. Все одно, що на 
кістках отой бенкет затіяли, котрий божевільно й упиваючись чадом 
справляють під час страхіття і чуми. Під час вигнання мільйонами 
своїх людей за межі країни поневірятися світами і також масового 
спровадження українців у домовини на кладовища.

Особливо прикро й обидно особисто мені від того, що в першу 
чергу уже за бидло вважають сільський народ. Чіпляють на вуха 
йому, темному наче і недолугому, локшу, і тішаться тим, що він про-
ковтне, мовляв, будь-яку брехню та будь-який обман, спіймається на 
підступну вудочку, як миленький і майже охоче та стрімголов. Дуже 
прикро і боляче за сільських людей. Скільки можна глумитися над 
ними? – запитував я себе, задумуючи створювати газету. І тому наша 
газета – це не винятково для фермерів і про фермерів газета. Наша 
газета в першу чергу ставить перед собою мету і завдання захищати 
інтереси усіх без винятків ошуканих, принижених і уже практично 
безправних у нас мешканців сільських населених пунктів. Їм правди і 
справедливості сьогодні фактично уже ніде не знайти. Бо назвіть мені 
газету в нашій області, яка б доносила жителям сіл усю теперішню 
українську правду? Не було такої газети, поки не з’явився наш «Фер-
мер Придніпров’я». Асоціація, котра його заснувала, це ж не тільки 
асоціація фермерів, а і приватних землевласників – отож і власників 
земельних ділянок-паїв. Більше того, сьогодні ми мислимо так, що 
наш читач кожен, хто живе і працює на селі, займається сам  аграр-
ним бізнесом або існує за рахунок свого селянського чи сімейного 
господарства. Як також і кожен, хто працює й найманим у сільсько-
господарському виробництві. Ми всі одного поля ягоди, у нас близь-
кі, якщо не спільні потреба та інтереси, виклики і запити, вимоги.

Ще у силі й при ділі покоління, яке застало радянські часи і осо-
бливо горбачовську перебудову. Згадайте, з чого усе починалося, на 
що покладали надії, аби повернутися до здорового глузду? Підкажу: 
з гласності починалося, на гласність покладалися усі й сподівання. 
Правда і тільки правда, якої дійсно бояться навіть ті, що нічого уже 
ніби не бояться, здатна чистити будь-які Авгієві стайні. І з цієї точки 
зору «Фермер Придніпров’я» - як єдиний на Дніпропетровщині ру-
пор правди для жителів сільських територій – справився та справля-
ється з цим завданням і якщо так можна сказати – відбувся і закріпив 
за собою нелегку місію правдоборця. Я ж бо спілкуюся з людьми у 
своєму селі і своєму районі, також часто буваю в інших селах та райо-
нах області, то всюди мені зараз у першу чергу дякують за газету, на-
зивають її своєю і народною. Нарешті, як пишуть і до редакції люди, 
з‘явилася в області захисниця селян.

Кореспондент: Але у всіх її облудливо-чорних барвах донести 
людям-читачам газети правду – цього, Анатолію Івановичу, мабуть 
замало. Треба, щоб люди робили свої і висновки. Щоб поіменно за-
пам’ятовували усіх теперішніх негідників, грабіжників нині не лише 
бюджетних коштів, а і кишень та гаманців своїх співвітчизників, ко-
рупціонерів і ненажерливих зверху та до самісіньких низів злодюг 
і злодіїв, котрі ладні батьків-матерів продавати, ліси вирубувати та 
чорноземами торгувати і т. д., і т. п., аби більше ніколи не підтри-
мувати всю цю нечесть. Свого часу багатолітній видавець найпопу-
лярнішої в Сполучених Штатах газети «Нью-Йорк Таймс» Артур 
Сольцберберг казав, що журналіст показує публіці і суспільству, де 
завелися шкідливі коти, як і чим вони шкодять співвітчизникам та на-
зиває їхні прізвища. А вже суспільство та публіка самі мають карати, 
судити і садити у тюрми чи у хвіст та гриву проганяти геть цих котів, 
якщо те чи інше треба, вимагати від них відшкодовувати людям зав-
дані кривди і збитки. У нас же одна за одною приходять влади, які 
двічі прийшлося турляти з трону й майданами, а коли пильно при-
дивитися, то усі вони одним миром мазані, усі з одного гнізда і однієї 
породи, тасуються у кількох колодах, а люди знов і знов голосують на 
них на виборах. Чому так? У нас справжніх партій уже давно катма, 
бо всі і не перший рік діючі, і які мерщій вилуплюються напередодні 
чергових виборів, не що інше, як клани та зграї злих шакалів, органі-
зовані злочинні і бандитські угрупування, нарешті й мафіозні струк-
тури, а люди щоразу навдивовижу слухняно і немов приречено сво-
їми голосами однак віддають їм перевагу. Невже поцілив у яблучко 
один чоловік, котрий у Нікопольському районі якось говорив, наче 

мета усіх учасників українських передвиборчих баталій - не завойову-
вати голоси електорату, а «поробити» йому, задовбати-закодувати та 
забити памороки і розум навіть?

А. Гайворонський: Я з одного боку оптиміст, і вірю, що рано чи 
пізно наш народ прокинеться, а з другого - не сумніваюся, що осо-
бливо нинішня влада уже так допекла людям, що вона чи не перша 
нарешті не зможе пошити їх вдруге у дурні. А допомогти народу, 
передусім сільському, опам’ятатися та прозріти, згадати про почуття 
власності гідності і не продаватися та не куплятися за торбину гречки 
чи машину гравію, висипану у ями вщент розбитих по селах вулиць, 
теж покликаний «Фермер Придніпров’я». З цих міркувань я прошу 
його журналістів та авторів аргументованими і доказовими викри-
вальними публікаціями переконувати читачів, що може варто вос-
таннє ще перетерпіти, тобто не спокушатися дрібними подачками, 
і не проголосувати нарешті за всіх тих, хто уже роками дерибанить 
державу, і не відчуває аніяких гризот совісті, якої в наявності у них 
давно немає.  Варто раз так зробити, обрати принципово інших, при-
чому на зло усім олігархам і їхнім прихвостням, і незабаром терпіти 
більше не доведеться. А проголосують і в черговий раз за «довгограю-
чих» п’явок-кровососів  на тілі народу – терпіти злидні і злигодні до-
ведеться і нам усім до скону свого віку, і нашим дітям та онукам. Хіба 
не ясно, що настав час скинути ярмо олігархів і усіх нечестивців, котрі 
годуються зі столів олігархів?

Взагалі за великим рахунком Україна зараз на тій смертельній 
стадії, коли усім без винятків тим, хто досі був у виконавчій владі від 
Кабміну і його служб до обласних та районних адміністрацій, а та-
кож хто і обирався в органи законодавчої та представницької влади, 
себто у Верховну Раду і обласні, міські та районні ради, відмовити у 
праві більше претендувати на високі державні посади та балотува-
тися у народні депутати. Варто здійснити одноразову таку рішучу й 

тотальну люстрацію-чистку, і розпочнемо тоді нову сторінку, писати 
яку довіримо новим силам. Інша річ, що здійснити таке навряд чи 
вдасться. Крик піднімуть же на всю Європу, несамовито заверещать, 
як верещать свині, коли їх за хвости відтягують од годівниць, що це 
не демократично. А шкода, що не знайдеться у цієї ідеї достатньо 
прихильників. Бо дивіться, що твориться: ті ж нардепи очей у Сір-
ка не позичали, навпаки, народу межи очі знущально сміялися - і 
сміються досі, - коли, зробивши весь народ у п’ять разів біднішим, 
оприлюднили декларації про власні багатомільйонні прибутки та 
статки. І не кричать, не верещать, що як це може бути?! Та й сидять у 
парламенті, врісши, вибачайте, задницями у крісла, хоч парламент 
з першого дня теперішньої каденції незаконний і нелегітимний. Чо-
тири роки поспіль приймає закони, одні з яких доведеться скасову-
вати через їхню шкідливість для народу та суспільства, а всі інші че-
рез те, що були прийняті з порушеннями усіх процедур, регламен-
тів, параграфів та норм.  І не цураються з дозволу сказати ці народні 
депутати ще й обурюватися, що народ втрачає терпіння, даруйте за 
тавтологію, їх терпіти. Мало того, що недоторкані – ще й незамінни-
ми бачать себе.

Коротше, можливий єдиний варіант: справді мирним шляхом 
за усіх поголовно досьогоднішніх нардепів не проголосувати на на-
ступних чергових чи дострокових виборах, а мужам з міністерств і 
відомств після таких виборів показати на поріг і вхід назад заборо-
нити. Сказати, що досить збиткуватися й знущатися над народом. І 
посприяти більшій частині виборців, у даному разі сільських, усвідо-
мити потребу проявити свою громадянську й державницьку місію 
кардинально змінити кадри у вітчизняній владі, якщо хочемо добра 
собі і нашим нащадкам – для цього також створювався «Фермер 
Придніпров’я». Таке завдання, я б сказав, чимдалі для нього стає 
все більш актуальним. Я не приховую того, що наразі прихильник 
Михайла  Саакашвілі і очолив недавно ще й обласну організацію 
партії «Рух нових сил». Отож повторюю, що на боці тих, хто вважає, 
що Україну порятує лише стовідсоткове перезавантаження усіх гі-
лок влади, включаючи і правоохоронну та судову, новими людьми. 
Дійсно патріотами свого народу та державними мужами за духом 
і переконаннями. Якщо хочете знати, сьогодні нам знадобляться ва-
тажки та керманичі, котрі готові пожертвувати собою і своїм благо-
получчям та не перейматися власним збагаченням, аби розвернути 
кус України на користь українського народу. Це раз. А по-друге, хіба 
не  Саакашвілі зі своїм «Рухом нових сил» та ідеєю пошуку трьохсот 
«спартанців» - відважних і рішучих багнетів - найдужче перелякав 
нині діючу владу Порошенка з його «боярами» на зразок Гройсмана, 
Яценюка, Авакова, Юрія Луценка і т. д.? Думаєте, що випадково чи 
просто у страху великі очі? Ні, намір послати усіх шкідників-пара-
зитів подалі і назавжди відлучити від дерибану держави й народу 
цілком реальний. Збагне народ, що єдиний для нього це шанс збе-
регтися на рідній землі – викине-вигорне усіх гамузом до цих пір «не-
доторканих» на смітник, і тільки тоді вільно дихне. Пропаганда цієї 
мети сьогодні уже чи не на першому місці у діяльності і місії нашої 
газети «Фермер Придніпров’я».

Кореспондент:  Є тут одна трудність, з якою зіткнувся твор-
чий колектив «Фермера». І яка не тільки заважає журналістам, а, 
очевидно, й знижує їхні можливості своїми публікаціями домага-
тися жаданого ефекту. Якщо недавно ще гласності дійсно боялися 
в нас, то нині у владні пенати держави дорвалися уже настільки 
атрофовані і деградовані, розбещені вседозволеністю «вожді», 
що їм моря-океани з Мальдівськими островами по коліна і ніяка 
гласність не страшна. Обзивають гласність вигадками та фейкови-
ми новинами – і всі діла. От ви нагадали про покоління, котре ще 
пам’ятає радянські часи. Не все тоді було погано. Скажімо, одного 
разу замітки на сорок рядків в одній київській – республіканській, 
як тоді класифікували – газеті вистачило, щоб Володимир Щер-
бицький дзвонив у Дніпропетровськ на ту пору партійному тут 
секретареві Качаловському з вимогою навести порядок, і всю об-
ласть було знято на ноги. Або таке: тричі за виступами у тій же га-
зеті прокурор області Григорій Ворсінов порушував кримінальні 
справи, і усі три були розслідувані та передані до суду. А сьогодні 
в стократ про жахливіші й потворніші зловживання сповіщає той 
же «Фермер», і глухо, як у танку, та тихо, як у вусі. Собаки, корот-
ше, гавкають, а караван іде.

А. Гайворонський: Що проблема нульової реакції на виступи 
преси у нас зараз існує, марно заперечувати. Швидше доводиться 
обурюватися. Адже це вже стратегія і тактика, спосіб «виживан-
ня» теперішньої влади. Забрехавшись по вуха, вона за неправду та 
навіть за наклепи сприймає будь-яку критику у ЗМІ. Згадайте, як 
перша заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко якось 
зі свого місця в президії парламенту кинула докір, ніби «гудити, 
ганьбити владу стало модно»! Це треба жити в якійсь зовсім ін-
шій державі, не в Україні тобто, щоб так судити. А ми в Асоціації 
фермерів та приватних землевласників, здається, придумали, як 

примусити реагувати на критику нашого «Фермера». Причому, 
заставити реагувати не лише місцеві органи влади та прокурату-
ру і суди, а також їхніх очільників, а і київських чиновників най-
вищих рангів. Ще Закон «Про державну підтримку ЗМІ» надав 
право журналістам звертатися у будь-які служби як держави, так 
і приватних компаній з журналістськими та інформаційними за-
питами. Іншими словами, доступ тих же газетярів до будь-якої 
публічної інформації, тим паче суспільно важливої, гарантовано 
законом. Згодом і Кримінальний кодекс України відмову в інфор-
мації, яка не становить державної таємниці, трактував як вияв пе-
решкоджання професійній діяльності працівників в тому числі і 
друкованих ЗМІ. Передбачав, правда, за це лише адміністратив-
ну відповідальність. Тільки і досі мало хто знає, що ще два роки 
тому, у лютому 2016-го, було внесено деякі зміни до КК України, в 
тому числі стосовно удосконалення захисту професійної діяльно-
сті журналістів та творчих колективів редакцій чи телестудій. То 
за новою редакцією ст. 171 за незаконну відмову «акулам пера» у 
доступі до інформації чи навмисному її перекрученні тепер перед-
бачається кримінальна відповідальність. І настільки мені відомо, 
щойно за подібну витівку проти голови Апостолівської районної 
ради Віктора Мудрого порушено карну справу і розпочато слід-
ство. За вимогою, до речі, суду, позаяк поліція району самостійно 
на це ще не зважилася.

Так от, віднині, коли виникатиме потреба привернути увагу 
посадовців або правоохоронців і судочинців до гострих своїх пу-
блікацій і вимагати кари для злодіїв, казнокрадів та корупціоне-
рів усіх мастей, «Фермер Придніпров’я» звертатиметься зі своїми 
запитами-проханнями підтвердити чи спростувати надруковане 
і висловити своє до нього ставлення. Скажімо, газета не раз уже 
писала про довільності і зловживання, які дозволяє щодо фермер-
ських і інших агропідприємств, а також щодо жителів Новомос-
ковська і Новомосковського району народний депутат від Блоку 
Петра Порошенка Вадим Нестеренко. Він і зараз не припиняє свої 
намагання ледве не весь новомосковський регіон підім’яти під себе 
як під поміщика чи й землевласника «найвищої гільдії». То тепер 
готуємо ще одну статтю про нестримні «апетити» та діяння за гра-
нями дозволеного Вадима Григоровича, котру надішлемо губер-
натору  Валентину Резніченку. Нехай він поділиться з редакцією 
власною інформацією стосовно явних правопорушень, які чинить 
нардеп «під прикриттям Блоку Порошенка». І хай Валентин Ми-
хайлович ще й пояснить, чому він, голова ОДА, немає ніякого 
впливу на Нестеренка і його свавілля?

Ви скажете, що Резніченко легко-спритно зможе обмежи-
тися відпискою, з якої нічого до пуття не стане зрозуміло?  Або 
і вдасться до підміни тлумачень фактів, їх перекручення. Чорне 
назве білим, а біле, навпаки, чорним? Чогось іншого, зрештою, від 
«стовпів» нинішньої влади чекати і не доводиться. Зате у подіб-
них випадках газета виграватиме іншим: виконуватиме своєрідну 
роль Детектора брехні. Стисло,  але принципово ще раз перекаже 
свою попередню публікацію, а поруч видрукує і бачення всього 
нею описаного губернатором. Люди наші розумні і не в тім’я биті 
– зерна від полови відокремлять. Як колись ото Петро Перший ка-
зав, «щоб дурню кожного було видно», так тепер мов на долоні чи-
тачі «Фермера» побачать, хоче чи не хоче правди і справедливості 
для народу голова обласної адміністрації? Я  навіть переконаний, 
що вся преса сьогодні – але справжня, народна і відповідальна – 
має перебрати на себе функції Детектора брехні. За вуха витягати 
з темряви закулісного шахрайства усіх негідників та пройдисвітів 
від влади і на сонечко! На всенародну вітрину гласності та ясно-
сті, аби хитрість та підступність, нещирість усіх було видно. І коли 
буде зрозуміло, що знову обирати таких у владу – собі і дітям своїм 
та онукам,  повторюю, на згубу.

Хоч при цій нагоді не можу не сказати, що на гострі і прин-
ципові виступи «Фермера Придніпров’я» реагують уже, якщо так 
можна сказати, з іншого ніби боку. Відписуватися спростуван-
нями чи й покаяннями не спішать. Зате мовчки й покірно пого-
джуються на… порозуміння і співпрацю. Наведу свіжий приклад. 
Зовсім недавно (у номері від 7 березня ц.р. ) «Фермер» вмістив 
статтю «Чи вдасться успадкувати Тарасу Григоровичу Шевченку 
фермерське господарство своїх батьків?» Суть конфлікту, який 
тривав більше року: фермерська родина Григорія і Алли Шевчен-
ків з с. Новоселівка Новомосковського району десять років орен-
дувала 15 га сінокосів та пасовищ. Термін попереднього договору 

стік ще на початку минулого року. А новий з Шевченками укла-
дати навідріз відмовлялися – земля в «курортній присамарській 
зоні» комусь іншому, ясна річ, знадобилася. Коли хочете знати, 
які палиці встромляли фермеру очільники обласного управління 
Держгеокадастру, аби Григорій Шевченко «ішов гуляти геть» - пе-
речитайте вдруге публікацію газети. Вона зуміла доволі дошкуль-
но повідати про самоправство геокадастрівців. А я напередодні на 
обласній конференції Асоціації фермерів та приватних землевлас-
ників заявив, що за подібні «витівки» у цивілізованій країні таких 
чиновників-нахаб зі столами б винесли і викинули подалі з кабіне-
тів… І от результат: обласний Геокадастр не лише порачкував на-
зад та нарешті «пішов назустріч фермеру Шевченку», а й підписав 
з нами, з Асоціацією, Меморандум про співпрацю та підтримку 
фермерських осередків. А ви кажете, що дієвість «Фермера Прид-
ніпров’я» не витримує критики. Не витримують її ті, кому газета 
за шкіру заливає гарячого лою.

У даному випадку газета дуже допомогла фермерській Асо-
ціації. Справа у тім, що сьогодні підійшли роки, коли багатьом 
фермерським господарствам доводиться продовжувати договори 
оренди земель – лік таких господарств іде на сотні. В одних стро-
ки оренди вичерпуються, іншим треба успадковувати господар-
ства, засновані батьками чи й дідами. І у місцевому Геокадастрі 
що надумали з цього і собі мати, я не стану зараз уточняти і ко-
ментувати. Факт же залишається фактом: відмова продовжувати 
терміни оренди набула масового характеру. Тут дійсно до землі 
треба вклонитися «Фермеру Придніпров’я». Бо якщо ще недавно 
передусім від рейдерських захоплень потерпали фермери Дніпро-
петровщини, то останнім часом не менше  від відмови використо-
вувати колись передані їм в оренду землі сільськогосподарського 
призначення. З цим злом дійсно треба воювати з усіх сил, що й 
робить «Фермер».

Кореспондент: Невже ще тугіша удавка, ніж рейдерство, від 
якого все ж у першу чергу мала і має, певно, газета захищати чле-
нів своєї Асоціації?

А. Гайворонський:  Сьогодні виповнюється перший рік, як 
виходить наш «Фермер Придніпров’я», і за весь цей рік на Дні-
пропетровщині не сталося жодного рейдерського захоплення 
фермерських господарств. Ні, спроби були, і не одна, але кожного 
разу нам вдавалося присікти навіть, здавалося, дуже й «крутих» за-
зіхання. Досить, приміром, нагадати, якого «жирного кота» торік 
восени відбили ми від ФГ Руслана Бурденюка у Солонянському ра-
йоні. То як гадаєте, випадково це чи ні, що від тих пір, як виходить 
газета, практично єдині в Україні долаємо ми усі набіги негідни-
ків-рекетирів – вважайте, що бандитів з «широкої дороги»? Ні, не 
випадковий це збіг. Газета за кожним випадком б’є на сполох та 
здіймає тривогу-розголос на всю область, коли так можна сказати 
– привселюдно запитує правоохоронні органи, як же все це можна 
розуміти? І от обласне управління Національної поліції першим 
не забажало миритися з тим, що на його адресу шлють прокльони 
сільські люди – не тільки ж фермери, а і рядові ж селяни, переду-
сім читачі «Фермера Придніпров’я». З ініціативи ще Віталія Глухо-
вері у відділі масових та охоронних заходів Управління Нацполііції 
Дніпропетровщини було сформовану групу з попередження та 
знешкодження проявів рейдерства в  аграрному секторі економіки. 
Очолив її майор поліції Володимир Приходько. А щоб боротися 
з рейдерами пліч-о-пліч з Асоціацією фермерів та «Фермерською 
самообороною», про існування й діяльність якої передплатникам 
нашої газети добре відомо, ми підписали угоду на спільну про-
тидію розбійницько-бандитському розгулу рейдерства в області. 
Сьогодні вважаю за потрібне висловити щиру подяку за реальну 
у цім ділі допомогу нам старшому інспектору відділу масових та 
охоронних заходів капітану поліції Роману Решетняку, слідчому 
слідчого управління УНП старшому лейтенанту Вадиму Протасову 
і  старшому оперуповноваженому підполковнику Артему Садьку.

Хочу при цій нагоді повідомити, що Договір на взаємні зу-
силля у справі протиборства рейдерству Асоціації фермерів та 
«Фермерської самооборони» і Управління Національної поліції в 
області продовжено і на нинішній 2018 рік. Прикра для нас річ, що 
з іншими правоохоронними органами області угод на подібну з їх 
боку підтримку знайти та налагодити поки що не вдається. Хоті-
лося б, приміром, нам з органами прокуратури набагато тісніше 
співпрацювати. А особливо серйозні і обґрунтовані претензії має-
мо до органів судочинства. Щоб не у Київ доводилося, як це зараз 
приходиться, виїжджати багаточисельними десантами і пікетува-
ти там Вищу кваліфікаційну комісію суддів України, а на місці у 
Дніпрі спонукати наших суддів завше приймати винятково спра-
ведливі і правосудні рішення. 

Знову таки зовсім недавно, 26 березня, приміщення Вищої комісії 
суддів у Києві було взято в облогу фермерами Новомосковського ра-
йону, котрі, якщо так можна сказати, поїхали туди, аби на  повен го-
лос сказати, що вони думають про суддю Бабушкінського районного 
суду Андрія Леонова. Що дуже поганої думки ми про нього – це м’яко 
сказати. Чи треба нагадувати нашим читачам про баталії, в тому чис-
лі й силові з вогнепальною зброєю, яка стріляла, навколо ФГ «Дар» 
з  села Попасного? Потреби в цьому немає, бо всій області звісно, що 
після смерті засновника «Дару» було здійснено злодійсько-шахрай-
ську спробу відібрати у спадкоємців успішне господарство. Завадити 
цьому нам вдалося - наперекір передусім обласній державній владі 
- ціною величезних зусиль.  Але знаєте, кого оголошено найбільше 
потерпілим у цій безпрецедентній афері? Василя Кузнєцова, який 
приблудив у район і за ключовою участю якого й було здійснено рей-
дерський напад на «Дар». Сталося це завдяки «фокусу» судді Андрія 
Леонова, котрий навмисне викрутив справу шиворіт-навиворіт. Пози-
ція юридичної служби обласної фермерської Асоціації чітка, прямо і 
праведна: таким суддям не місце у судовій владі. Таким суддям треба 
уже знаходити місце на лавах підсудних.

І виїзд нашого десанту у Київ, надіємося, не минув марно. До 
учасників пікету вийшли голова Вищої кваліфікаційної комісії 
Сергій Козьяков і секретар її кваліфікаційної палати Станіслав 
Щотка. Причому, вони не лише взяли від наших посланців доку-
менти, які свідчать про свавілля Андрія Леонова – разом з нашими 
людьми і вникнули у кривосуддя, вчинене Леоновим. Це скінчило-
ся обіцянкою «уважно розібратися та прийняти справедливе і не-

упереджене рішення». Будемо сподіватися, що Вища кваліфікаційна 
комісія суддів України нарешті почне демонструвати своє бажання 
розпеченим залізом випалювати з судової гілки влади корумпованих 
судочинців-хабарників. Зі свого ж боку ми заявляємо, що зі шляху чи-
стити судові «конюшні» від негідників не зійдемо уже. Подали скаргу і 
на суддю Жовтневого суду Наталю Ткаченко, котра також внесла свою 
дивовижно неправедну «лепту»-ложку дьогтю у справу навколо ФГ 
«Дар». То коли настане черга розглядати і її злодіяння, також виру-
шимо аналогічним десантом пікетувати у Києві комісію скомпроме-
тованої зараз і заплямованої суддівської «честі» та «репутації».

Кореспондент:  Давно, як нам здається, фермери Дніпропе-
тровщини не були настільки дружними й згуртованими, як зараз, 
якщо цілими десантами збираються і рушають боронити та захи-
щати своїх товаришів-побратимів…

А. Гайворонський:  Так, багато зробила уже газета для при-
множення у фермерських лавах бойових багнетів-штиків. Як ор-
ганізованій і впливовій силі на теренах області, нашій Асоціації в 
останні роки довелося відроджуватися. Цей процес помітно акти-
візував, з’явившись на світ, «Фермер Придніпров’я». Одначе на цьо-
му напрямку діяльності творчого колективу газети ще непочатий 
край роботи. Загалом на Дніпропетровщині не менше чотирьох 
тисяч фермерських господарств, але своє членство в Асоціації за-
свідчило практично в десять разів менше. Не думаю, що більшо-
сті шкода перерахувати раз на рік 20 гривень з гектара членських 
внесків – швидше дається взнаки, що серед наших фермерів пере-
важають господарі, які ладні кожен сам по собі господарювати і 
жити. Не розуміє, не усвідомлює більшість серед них, що скільки 
ще залишатимемося порізно і вроздріб, стільки й потерпатимемо 
від утисків, кривд та образ. Гору братимуть не тільки навіть великі, 
а і дрібні та середні земельні олігархи, якщо ми усі разом не зімкне-
мо свої шеренги та не ополчимося проти претендентів у князі-ла-
тифундисти. Скажу й більше: зазнаватимемо поразок, втрачати-
мемо своїх побратимів і до тих пір, поки не привернемо на свій 
бік селянські маси – приватних власників земельних, сімейних чи 
суто селянських господарств і так далі. Ми, фермери, маємо стати 
не просто головною і провідною фігурою на селі – наше завдання 
перебрати на себе місію гарантів існування українського села для 
українського селянина. Щоб аграрним бізнесом будь-яких масшта-
бів і розмірів займався тут кожен, для кого сільське товарне вироб-
ництво – спосіб, зміст і сенс життя. Особисто я дуже розраховую на 
газету, закликаючи колег не сидіти, як ті коти, сліпими по норах, а 
виходити і єднатися у силу, яка реально домінуватиме у сільських 
територіальних громадах. Якщо ми цього не зуміємо зробити, свя-
те місце порожнім не залишиться – його займуть інші. 

Хто ці інші будуть, здогадатися не важко. На нас, на нашу газе-
ту «Фермер Придніпров’я». попереду  чекають ще більш запеклі 
бої і сутички. На грані або-або. Або ми, або вони. Або пан, або про-
пав. Уже сьогодні зрозуміло і видно, що той, хто спить (а точніше 
не спить, бо спимо ми) і бачить себе поміщиком у селі, де всі як 
один недолугі ланці-бідняки, просто так владою не поступиться. 
На блюдечку з голубою каймою нам її не піднесе. Навпаки, боро-
тиметься з усіх сил, не гребуючи будь-якими засобами і методами 
шить сільський народ у дурні-кріпаки. І що, будемо цю Революцію 
антигідності і далі пересиджувати дундуками-одинаками у кукуру-
дзі, яку вирощуємо? Не вийде! Знищать разом з кукурудзою. 

Схаменіться і придивіться, які підступні злодіяння чиняться уже 
зараз, поки ми всі ловимо гав: Аграрна партія України, яка на своє-
му віку кому тільки не служила вірою і неправдою – і Кучмі з його 
недолугою для більшості селян аграрною реформою, і Народній 
партії Литвина, котрий з пафосом заявляв, що він ледве не позаріз 
потрібен Україні, але так нічого для неї хорошого і не зробив, нареш-
ті й підступним регіоналам Януковича, які клялися і божилися, наче 
трояндами устелять шлях для середнього класу, а насправді загнали 
його у глухий кут під ковані каблуки олігархів і корупціонерів – так 
от, а зараз ця з дозволу сказати Аграрна партія рве підкови і метає 
ікру, знову воліючи дуже сподобатися селянським масам. Її лідер Ві-
талій Скоцик, як ужалений, мотається Україною, там і тут по об’єд-
наних територіальних громадах вербує обирати членів його партії, 
приймаючи до неї насправді тих, кому інтереси селян – як п’яте 
колесо до возу. Однак вербує та б’є себе в груди, наче Аграрну під 
його началом боїться чинна зараз влада, а про те мовчить, як язика 
ковтнув, що тим часом партія його фінансується підпільними вели-
кими землевласниками і є лобістом потужних агрохолдингів. Разом 
з ними і тієї нечесті, котра над усе старається змести з української 
землі селян-господарів. Кричить всюди Скоцик, що ось подивіться – 
чинна влада себе скомпрометувала далі нікуди, а що Аграрна партія 
за роки свого існування уже не раз попадала в халепу – про це ж  
мовчить, як риба. Гадаєте, лише від гордощів Скоцик скрізь хвалить-
ся, що ватажками нових ОТГ густо обирають членів Аграрної пар-
тії? Та йому головне, як то кажуть, забити «баки» людям по селах, 
створити ілюзію, наче користується партія таким авторитетом, який 
іншим і не сниться – після цього, мовляв, обирайте і у Верховну Раду, 
і у виконавчу владу «наших людей»

Яких його? Засвітилася ж, видала себе з головою, не пройшла 
воістину «Детектор брехні» Аграрна партія щойно у нас на Дніпро-
петровщині. Прибула у Новомосковський район ратувати за себе 
і своїх висуванців, і дізнаємося, що її районний осередок тут очо-
лює… Василь Кузнєцов. Так, він, той самісінький, який у цей район 
приблудив здалеку, але не випадково – зіграти свою роль в рейдер-
ському захопленні все того ж ФГ «Дар». Потім заходився оформля-
ти паралельно з підписаними пайовиками з іншими аграрними 
підприємствами договорами оренди земельних паїв «нові» на своє 
господарство, про що наш «Фермер Придніпров’я» також писав. А 
чи не перший прихильник Аграрної партії у Новомосковському ра-
йоні, виявляється – хто б ви думали? Та Вадим же Нестеренко, про 
«чудотворство» котрого в регіоні наш «Фермер»-Детектор брехні й 
поготів публікував не раз…

То хіба не ясно, що коли з такими кадрами-«патріотами» і 
«друзями» селян Аграрна партія прорветься у владу, в Україні 
насправді не зміниться нічого. Зміняться тільки прізвища – Поро-
шенка замінить, скажімо, Скоцик. Хоч Скоцику на тлі виявленого 
ліпше бодай в межах Дніпропетровської області не селян дурити, а 
розпустити свою партію. Тільки ж не зробить він цього. Треба буде 
нам, фермерам, разом з газетою, а потім і сільським людом живо-
го місця не зоставити від партії, котра у своє сільце воліє якомога 
більше наловити як «недолугу», так і обездолену збіднілу «здобич». 
Поки вистачатиме спраглих куплятися за торбинку гречки, доки 
негідники залишатимуться зверху! Тому іншого варіанту, як раз і 
назавжди покінчити з рабською «практикою», зараз нам не дано.

Підготував Микола ЯСЕНЬ.

Голос правди часто лине і з гучномовця...

! Журналістика - не тільки професія, але й спосіб життя

ПОБУДУЄМО СВОЄ ЖИТЛО!
Лише 3% річних!

Змініть своє життя на краще. 
Дайте шанс собі і своїй сім‘ї!

093-255-10-01
domblaga@gmail.comАнатолій Москаленко, екс-ректор факультету 

журналістики КНУ
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Насамперед наведемо формулювання 
цих видів звільнення у законодавстві. 
Отже, пункт 1 статті 36 КЗпП як підставу 
для припинення трудового договору 
передбачає угоду сторін. Звільнення за 
власним бажанням прописано у статті 
38 КЗпП і визначено як розірвання тру-
дового договору, укладеного на невизна-
чений строк, з ініціативи працівника. 
Таке звільнення може відбутися:
- на загальних підставах (без поважних при-
чин);
- з поважних причин;
- якщо роботодавець не виконує законо-
давства про працю, умов колективного чи 
трудового договору.
Розглянемо детальніше кожну з підстав, для 
того щоб визначитися, що краще для робо-
тодавця: звільнення працівника за угодою 
сторін чи за власним бажанням.
Розірвання трудового договору з ініціативи 
працівника
 Розірвання трудового договору за статтею 
38 КЗпП має дві ключові умови:
- може бути розірваний лише договір, укла-
дений на невизначений строк;
- договір розривається виключно з ініціати-
ви працівника.
Працівник, який бажає припинити трудові 
відносини, повинен попередити роботодав-
ця письмово за два тижні, подавши на його 
ім’я заяву. Звільнення може відбуватися в 
такі строки:
- у двотижневий термін;
- у строк, про який просить працівник, за 
наявності поважних причин;
- звільнення відбуватиметься в останній день 
відпустки, тому термін може перевищувати 
два тижні;
- якщо сторони домовилися про звільнення 
раніше двотижневого терміну, але без по-
важних причин.

Строки звільнення
Порядок обчислення строків у трудовому 
праві визначається статтею 2411 КЗпП, 
якою передбачено, що строк, обчислюва-
ний тижнями, закінчується у відповідний 
день тижня.
Якщо останній день строку припадає на 
святковий, вихідний або неробочий день, 
то днем закінчення строку вважається най-
ближчий робочий день.
За наявності в працівника поважних при-
чин він має право просити роботодавця 
звільнити його в інший строк, а робото-

давець зобов’язаний задовольнити його 
прохання. Строк може бути меншим ніж 
два тижні або перевищувати двотижневий 
термін. Перелік поважних причин, зазна-
чених у частині першій статті 38 КЗпП, не 
є вичерпним. Визначення поважності при-
чин, не згаданих у переліку, віднесено до 
компетенції роботодавця.
Згідно зі статтею 38 КЗпП поважними 
причинами є неможливість продовжувати 
роботу у зв’язку з:
- переїздом на нове місце проживання;
- переведенням чоловіка/дружини на робо-
ту в іншу місцевість;
- вступом до навчального закладу;
- неможливістю проживання в даній міс-
цевості, що підтверджується медичним 
висновком;
- вагітністю;
- доглядом за дитиною до досягнення нею 
14-річного віку;
- доглядом за дитиною-інвалідом;
- доглядом за хворим членом сім’ї, що під-
тверджується медичним висновком;
- доглядом за інвалідом І групи;
- виходом на пенсію;
- прийняттям на роботу за конкурсом.
Працівнику достатньо вказати поважні 
причини в заяві, оскільки законодавством 
не передбачено надання підтверджуючих 
документів. Виняток становлять випадки 
звільнення у зв’язку з неможливістю про-
живання в даній місцевості та у зв’язку з 
доглядом за хворим членом сім’ї, які мають 
підтверджуватися медичним висновком.
Нерідко у своїх консультаціях фахівці 
зазначають, що поважність причин слід 
підтверджувати документально в усіх ви-
падках, та наводять перелік рекомендованих 
документів. На думку автора, така вимога є 
необов’язковою, і підтвердження потрібне 
лише тоді, коли в роботодавця виникають 
сумніви щодо поважності причин. Необхід-
ність подання підтверджуючих документів та 
їх перелік бажано визначити в колдоговорі.
Протягом строку попередження про звіль-
нення за власним бажанням на працівника 
поширюється трудове законодавство, умови 
трудового договору та правила внутрішньо-
го трудового розпорядку. Працівник має 
сумлінно ставитися до виконання трудових 
обов’язків, адже в разі їх невиконання його 
можна притягнути до дисциплінарної від-
повідальності та звільнити за ініціативою 
роботодавця, зокрема, відповідно до пунктів 
2, 3 або 4 статті 40 КЗпП.

Відкликання заяви про звільнення
Зверніть увагу, що згідно з частиною другою 
статті 38 КЗпП, якщо працівник після закін-
чення строку попередження не залишив 
роботи і не вимагає розірвання трудового 
договору, власник не вправі звільнити його 
за раніше поданою заявою, крім випадків, 
коли на його місце запрошено іншого пра-
цівника, якому відповідно до законодавства 
не може бути відмовлено в укладенні трудо-
вого договору (таким випадком може бути 
прийняття працівника в порядку переве-
дення з іншого підприємства).
Працівнику надано право змінити свою 
думку в два способи:
Відкликати заяву про звільнення до закін-
чення строку попередження (п. 12 Постано-
ви № 9).
Після спливу двотижневого терміну попе-
редження продовжити роботу.
Згідно з частиною першою статті 3 Закону 
України «Про відпустки» від 15 листопада 
1996 р. № 504/96-ВР за бажанням працівни-
ка в разі звільнення йому має бути надано 
відпустку з наступним звільненням. У тако-
му разі днем звільнення буде останній день 
відпустки. Працівник має право взяти неви-
користану відпустку, навіть якщо її термін 
перевищує два тижні. Під час відпустки він 
може відкликати свою заяву про звільнення. 
А от чи може він це зробити тільки в межах 
терміну попередження (два тижні) чи в 
будь-який день відпустки — думки фахів-
ців з цього приводу розходяться. На думку 
автора, право на відкликання заяви пра-
цівник має тільки в межах двотижневого 
терміну попередження про звільнення. З 
іншого боку, можна вважати, що термін 
попередження в цьому випадку становить 
не два тижні, а весь час відпустки.
Звільнення за статтею 38 КЗпП допу-
скається під час перебування працівника 
на лікарняному та у відпустці. Якщо 
працівник перебуває на лікарняному, 
його звільняють у строк, зазначений у 
заяві, а листок непрацездатності підлягає 
оплаті повністю до відновлення непра-
цездатності. Під час тимчасової непра-
цездатності працівник також має право 
відкликати свою заяву про звільнення, але 
тільки в межах двотижневого строку з дня 
подання заяви.
 Розірвання трудового договору за іні-
ціативою працівника в разі порушення 
власником законодавства про працю, умов 
колективного чи трудового договору
 Відповідно до частини третьої статті 38 
КЗпП працівник має право у визначений 
ним строк розірвати трудовий договір 
за власним бажанням, якщо власник або 
уповноважений ним орган не виконує зако-
нодавства про працю, умов колективного чи 
трудового договору. З цих підстав можливе 
розірвання як безстрокового трудового дого-
вору, так і строкового.
У заяві працівник має вказати, що саме по-
рушує роботодавець. Наприклад, робото-
давець не забезпечує безпечних умов праці; 
несвоєчасно або в неповному розмірі ви-
платив заробітну плату; незаконно здійснив 
переведення на іншу посаду; не надав від-
пустку, не дотримувався графіка відпусток, 
несвоєчасно виплатив відпускні тощо.
Роботодавець може не звільняти праців-
ника за частиною третьою статті 38 КЗпП, 
якщо він упевнений у відсутності порушень 

зі свого боку. Тоді працівник має право 
відстоювати свою позицію в суді, надавши 
відповідні докази.
Якщо ж роботодавець все-таки погоджуєть-
ся звільнити працівника згідно з частиною 
третьою статті 38 КЗпП, крім обов’язкових 
виплат при звільненні (заробітної плати, 
грошової компенсації за невикористану 
відпустку) також виплачується вихідна 
допомога в розмірі не менше тримісячного 
середнього заробітку (ст. 44 КЗпП).
Особливості припинення трудового догово-
ру за угодою сторін
 У разі звільнення за угодою сторін ініціати-
ва щодо припинення трудового договору 
може надходити як від працівника, так і від 
роботодавця. Якщо звільнення ініціює пра-
цівник, то він подає заяву на ім’я керівника, 
в якій просить звільнити його у зазначений 
термін з посиланням на пункт 1 статті 36 
КЗпП. При цьому працівник не зобов’яза-
ний зазначати причину звільнення.
З метою уникнення трудових спорів на 
практиці рекомендується укладати угоду 
про припинення трудового договору в 
письмовій формі, особливо якщо ініціа-
тива йде від роботодавця. Письмові угоди 
є своєрідною профілактикою виникнення 
претензій між сторонами трудового дого-
вору. Зокрема, у пункті 8 постанови Пле-
нуму Верховного Суду України «Про прак-
тику розгляду судами трудових спорів» від 
6 листопада 1992 р. № 9 (далі - Постанова 
№ 9) зазначається, що в разі домовленості 
між працівником і роботодавцем про при-
пинення трудового договору за пунктом 
1 статті 36 КЗпП договір припиняється в 
строк, визначений сторонами. Анулювання 
такої домовленості може відбутися лише 
тоді, коли власник і працівник дійшли 
взаємної згоди. З огляду на це працівник 
не може бути звільнений за пунктом 1 
статті 36 КЗпП, якщо одна зі сторін не дає 
згоди на припинення трудового договору 
або не було досягнуто домовленості про 
дату звільнення.
У разі досягнення домовленості про 
розірвання трудового договору за згодою 
сторін звільнення працівника оформ-
ляється наказом роботодавця. Підставою 
буде заява працівника або письмова угода 
сторін. На підставі наказу про звільнення 
до трудової книжки працівника вноситься 
запис. З працівником проводяться роз-
рахунки при звільненні, виплачується за-
робітна плата, грошова компенсація за не-
використану відпустку. Слід зазначити, що 
в разі звільнення за цією підставою законо-
давством не передбачено виплати вихідної 
допомоги. Вона може виплачуватися лише 
якщо це передбачено колективним догово-
ром підприємства.
Переваги звільнення за згодою сторін:
- можливе розірвання як безстрокового, так 
і строкового трудового договору;
- не потребує попередження про звільнен-
ня ні з боку працівника, ні з боку робото-
давця;
- день припинення трудових відносин 
визначається сторонами, існує навіть мож-
ливість звільнення «день у день»;
- законодавство не містить заборони на 
звільнення під час відпустки чи в період 
тимчасової непрацездатності.

Таміла РАДЧЕНКО, юридичний портал 
«Протокол».

ЗА ВЛАСНИМ БАЖАННЯМ ЧИ ЗА ЗГОДОЮ СТОРІН
ЗВІЛЬНЕННЯ

У Дніпрі  пройшла чергова 
нарада координаторів 
районних осередків «Руху нових 
сил» Дніпропетровщини, її 
учасниками стали активісти 
з 20 районів області. 

НА НАРАДІ йшлося про першочер-
гові задачі та кроки, необхідні задля 

розбудови партії на місцях, а також ре-
зультати тієї роботи, що вже активно 
ведеться в місцевих осередках, зокрема 
в Індустріальному районі міста Дніпра, 
Магдалинівському та Новомосковсько-
му. Здійснивши попередній аналіз елек-
торальних вподобань та проблематики 
у кожному окремому регіоні, координа-
тори виступили з низкою пропозицій 
щодо ведення  майбутньої передвибор-
чої кампанії. За словами активістів,  за-
раз триває  процес розбудови районних 
осередків партії,  ведеться роз’яснюваль-
на робота серед населення щодо  ос-
новних напрямків діяльності політичної 
сили Михайла Саакашвілі, приділяєть-
ся особлива увага вирішенню проблем-
них питань на місцях.  Як і в цілому в 
країні, в районах області кричущими 
залишаються одні й ті самі проблеми: 
занедбана інфраструктура (дитячі садки, 

лікарні, школи, спортивні секції),  вкрай 
незадовільний стан доріг міжрегіональ-
ного значення, тотальна корупція тощо.    

Окремим пунктом наради стала до-
повідь координатора «Руху нових сил» 
Дніпропетровщини Анатолія Гайворон-
ського щодо результатів зустрічі з ліде-
ром партії  Михайлом Саакашвілі,  яка, 
нагадаємо, відбулася минулого тижня в 
Австрії.  

«Як би не намагалися наші опоненти 
спекулювати на тому, що лідер партії 
перебуває за кордоном, що, нібито, має 

погіршувати  координацію та заважати 
злагодженій  роботі всередині політич-
ної сили, а також  унеможливлювати 
процес розбудови партії, я запевняю 
– наша діяльність безупинно набирає 
обертів і кількість прихильників Руху но-
вих сил зростає в геометричній прогре-
сії. А всім скептикам хочу нагадати про 
те, що «Рух нових сил» – це та політич-
на сила, яка створена, передусім, задля 
об’єднання українців навколо спільної 
мети. Ця мета полягає у  наведенні ладу 
у державі, поваленні олігархату та по-

доланні корупції, що неминуче призве-
де до зростання економіки та розквіту 
України. І саме цим ми активно займа-
ємось, незважаючи на обставини та про-
тистояння з боку можновладців», - від-
значив Анатолій Гайворонський.    

За словами Гайворонського, перебу-
ваючи у вигнанні внаслідок незаконних 
дій з боку нинішньої української влади, 
Михайло Саакашвілі продовжує бо-
ротьбу у юридичній площині за право 
повернутися в Україну і переконаний 
в своєму успіху.  Разом із цим, лідер 
«Руху нових сил» має безліч планів та 
завдань на майбутнє, які незабаром 
будуть втілені в життя. Також під час 
зборів верхівки керівництва партії в Ав-
стрії пан Саакашвілі  наголосив на її по-
тужній підтримці  з боку українських 
діаспор у Європі та їхній готовності 
всіляко сприяти діяльності політичної 
сили. «У нас дуже багато роботи, ми 
це добре усвідомлюємо і готові пра-
цювати не покладаючи рук для того, 
аби люди повірили у чесність наших 
намірів та приєдналися до «Руху нових 
сил»!  Адже саме в єдності – наша сила 
і український народ вже неодноразово 
доводив цю істину», - підкреслив Ана-
толій Гайворонський.   

Анастасія КОВАЛЕНКО.

За скоординованість активних дій П олітурок
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7НАША ОСЕЛЯ

Ц ікаво знати

Сторінку підготувала 
Анна МЕЛЬНИК.

4 квітня 2018 року
№ 14 (53)

Незабаром всі християни 
святкуватимуть Великдень. 
Цей день особливий для 
всіх, принаймні тому, що 
родина нарешті може 
зібратися і почастуватися 
за святковим столом. Не 
варто також забувати, що 
це одне з найрадісніших 
свят, адже символізує 
початок нового життя. 
Але чи все ви знаєте 
про традиції та звичаї 
святкування Великодня? 

Святкування.   Хто знає, 
чому Великдень щороку від-
значається в різні дні? Напевно, 
більшість. І все ж… У першому 
столітті нашої ери воскресін-
ня Христа святкували кожного 
тижня, але у другому вже поча-
лися суперечки на цей рахунок. 
Тому відбувся Нікейський со-
бор, на якому постановили, що 
Великдень святкуватиметься 
після 21 березня в неділю після 
повного місяця. А оскільки це 
явище відбувається завжди в 
різний час, то і дата святкуван-
ня різниться. Тому, щоб дізна-
тися дату Великодня, спочатку 
визначають, коли місяць впер-
ше буде повним після весня-
ного рівнодення. А наступна 
неділя і буде святковою. 

Однак християни користу-
ються двома різними календа-
рями. Православні та греко-ка-
толики слідують юліанському 
календарю. Католики віддають 
перевагу грегоріанському, згід-

Великодні традиції З діда-прадіда

но з яким весна розпочинаєт-
сья раніше на 13 днів. 
Великодня  ніч. У цей 

час стається чимало цікавого. 
Більшість християн йдуть до 
церкви на нічне богослужіння. 
Однак у деяких європейських 
народів є звичай: люди запа-
люють великі вогнища, які сим-
волізують перемогу Христа над 
темрявою язичницьких часів. 
Наші предки цієї ночі розпа-
лювали вогнище біля церкви та 
всю ніч слідкували, щоби воно 
не згасло. Всі решта, хоч і зали-
шались вдома, теж намагались 
не спати. Казали, хто засне у 
цю ніч, весь рік буде сонним. 
У великодню ніч будь-хто міг 
випробувати свою вдачу. Пред-
ки вважали, якщо взяти чер-
воне яйце і піти з ним на по-
шуки прихованих скарбів, то 

неодмінно їх знайдеш. Яйце, 
нагріваючись у руці, вказує на 
потрібну місцину. Але додава-
ли, що цей обряд досить небез-
печний. 
Писанки.  Традиція роз-

мальовувати писанки є прак-
тично у всіх народів. Яйце 
завжди символізувало нове 
життя. Але неодмінно стаєть-
ся так, що старе повинне дати 
місце новому. Тому писан-
ку символічно розбивають. 
Слов’яни катали писанки по 
землі для родючості та збері-
гали впродовж року, щоби 
захистити домівку від різних 
негараздів. Якщо хтось хотів 
поспілкуватися з померлим 
родичем, він брав три черво-
них яйця і похристосувався 
з ним на його могилі, а самі 
яйця згодовував потім птахам. 

Існує багато легенд про появу 
звичаю фарбувати яйця. Одні 
пов’язують його з імператором 
Марком Аврелієм. Курка, що 
належала його матері, знесла 
яйце, всіяне червоними крап-
ками, що означало народження 
майбутнього правителя. Рим-
ляни надсилали один одному 
фарбовані яйця як привітання. 
Інші вважають, що після смерті 
Христа іудеї зібрались на бен-
кет, на якому серед інших страв 
була засмажена курка та зварені 
яйця. Один з присутніх заявив у 
ході розмови, що Ісус воскресне 
через три дні, на що господар 
відповів: «Якщо курка на столі 
оживе, а яйця почервоніють». 
На його подив так і сталось. 
До речі, найбільша писанка зна-
ходиться в канадському містечку 
Вегревілль: 8 м завдовжки, 5 м 
завширшки, а важить це чудо 
близько 2 тонн. Не дивуйтесь, 
вона така важка, тому що збудо-
вана з уламків літаків (хоч як не 
дивно це звучить). Подібно до 
флюгера, вона повертається за 
вітром, а видно її в радіусі кількох 
кілометрів. Створили це диво на 
згадку про перших українців, 
котрі приїхали на територію Ка-
нади багато років тому.
Великдень. Святкуван-

ня з часом обросло нови-
ми звичаями та традиція-
ми. Але це не означає, що 
ми забули про старі обряди. 
Ось, наприклад, в давнину 

першого великоднього дня всі 
господині залишались вдома 
та накривали стіл. Гостинці 
були заздалегідь готові для 
приходу гостей і стояли весь 
день. Натомість чоловіки хо-
дили від хати до хати, віта-
ючи родичів та знайомих. 
За святковим сніданком спо-
конвіків збиралася уся сім’я, 
щоби триматися разом і на-
ступного року. У цей час свати 
ходили один до одного. Мо-
лодята сідали в червоний кут, 
наречений звертався до своєї 
майбутньої дружини тільки 
на «ви» і пригощав її різни-
ми стравами.
Паска. Щороку наші го-

сподині готують паску, яка є 
чи не найголовнішим атри-
бутом у святковому коши-
ку. Однак у кожної країни є 
свій аналог святкового хліба.  
А якщо звернутись до древніх 
традицій, шматком освяченої 
паски українці годували птахів, 
котрі сідали на вікно. Це був 
символ багатства та удачі.
Святкові  гуляння.  Після 

святкового сніданку наші пращу-
ри влаштовували гучне гуляння 
з іграми, гойдалками та хоро-
водами. Подекуди вони могли 
затягнутись на кілька тижнів. У 
багатьох народів була традиція 
водити великий хоровод під на-
родну музику. А на гойдалках 
каталися всі, хто хотів позбутися 
гріхів та різних напастей. 

Не став сумку на підлогу 
– грошей не буде
Правда це чи ні, а все ж до 

всього, що може накликати 
безгрошів’я, не гріх уважніше 
поставитись. Довгі роки народ-
них спостережень за низкою 
випадкових збігів вивели таку 
формулу: сумці, в якій лежить 
гаманець, на підлозі не місце. 
Бабусі кажуть: «Все багатство в 
підлогу піде».

Нині ця прикмета тлума-
читься так: не стався до грошей 
недбало, не кидай як попало і де 
попало, а то їх заберуть. Сучасні 
правила етикету такі: на підлогу 
сумку не ставлять, бо брудно, на 
стіл не ставлять, бо негігієніч-
но, тому ставлять на спеціальні 
тумби або вішають на гачки. Ве-
лику багажну сумку, звичайно, 
залишають на підлозі.

Не свисти в хаті - 
до бідності
Звичайно, достатку не буде, 

бо, свистівши в житловому бу-
динку, ви зневажливо ставите-
ся  до мудрості, яка надійшла 
з сивої давнини. Наші предки 
вважали, що свистун у світлиці 
приманює нечисть і діє домо-
викові на нерви – сили добра і 
вогнища свисту не люблять.

Свист – це вітер, а до цієї 
стихії в старовину ставилися з 
великою пересторогою. Вели-
кий вітер і без врожаю зали-
шить і суду потопить, і сади 
поламає, і покрівлі позриває. 
Вітер – це голод, руйнування, 
сирітство. Про легковажних 
жінок навіть так і кажуть: сви-
стушки!

Та й статечному господа-

Бабусині прикмети. 
Вірити чи ні?

реві посвистувати не годиться, 
він про господарство день і ніч 
дбає. Загалом, навіть якщо ви не 
вірите в прикмети, займайтеся 
художнім свистом у спеціально 
відведених місцях. Інакше все 
багатство вітер «висвистить».

На столі сидіти – 
біду залучати
Стіл – це місце сімейного 

збору. За столом турботи і ра-
дості обговорюють. Він не для 
того створений, щоб плюхатися 
на нього п’ятою точкою. У ста-
ровину боялися таким чином 
Всевишнього і духів домашньо-
го вогнища прогнівити, нині ж 
це просто вважається некуль-

турним. Навіть якщо ви пере-
дова людина і, що називається, 
«ні в Бога, ні в чорта, ні в воро-
няче крякання» не віриш, це не 
привід ігнорувати якісь прави-
ла, які встановлює саме життя.

Присядьте на доріжку!
Їдете ви в гості або летите в 

заморські країни на відпочинок 
– перед виходом з дому при-
сядьте хоча б на півхвилинки і 
посидьте мовчки.

Кажуть, у незапам’ятні часи 
люди вважали, що, різко зірвав-
шись в шлях, можна ненароком 
повести за собою душу хати – 
домовика. Візьме та й за госпо-
дарем причепиться.

Крім того, сидячи останні 
хвилини перед дорогою в хаті, 
люди чекали знак від доброго 
домашнього духа – може, по-
передить про те, що в дорозі 
небезпека чекає і поїздку краще 
відкласти? І зараз, сідаючи на 
доріжку, ми просимо підтрим-
ки у рідних стін. Так і є хвилин-
ка ще раз подумати: чи не за-
були чого, начебто квитків або 
закордонного паспорта?

Розсипати сіль – 
до сварки
Давним-давно, коли життя 

було більш убогим, ніж зараз, 

сіль була рідкістю і коштувала 
чималих грошей. В їжу її дода-
вали мікроскопічними дозами і 
берегли для засолювання м’яса 
або риби. Звідси і приказка – 
«ми з ним пуд солі з’їли», тобто 
знайомі дуже багато років. Чи 
варто говорити, що випадкове 
перекидання сільнички вважа-
лося великою недбалістю. Там 
не просто сваркою, там і тілес-
ним покаранням пахло.

Не перетинай 
перехрестя по 
діагоналі - чужі 
хвороби збереш
Перетин доріг або вулиць 

здавна вважалося місцем, де 
любить гратися нечиста сила. 
Саме тому була розроблена 
маса ритуалів по позбавленню 
від неприємностей і недуг: на-
говорені речі або гроші несли 
викидати на перехрестя – нехай 
чорт забере.

Так людство прийшло до 
висновку: не треба на перехре-
сті нічого підбирати, нехай хоч 
золото там лежить. На перетині 
доріг також не рекомендуєть-
ся їсти, позіхати, рахувати свої 
гроші. І незважаючи на те, що 
в багатьох країнах світу давно 
офіційно існують діагональні 
перехрестя, багато хто, наслу-

хавшись порад бабусь, перехо-
дять їх строго по сторонах вели-
кого квадрата – від гріха подалі.

Не можна передавати 
щось через поріг
З порогом пов’язана величез-

на кількість забобонів: на світан-
ку цивілізації люди тлумачили 
мотиви поведінки сил добра і 
зла як уміли. Зараз навряд чи ко-
мусь прийде в голову ховати під 
порогом будинку шановного ро-
дича, щоб оберігав від злих духів, 
а були й такі язичницькі часи, 
уявіть. Звідси і пішла заборона 
сидіти на порозі.

Вхід у житло – це межа між 
двох світів. Зовні повно нечи-
стих духів, а всередині «госпо-
дар» допомагає, оберігає. Через 
поріг нічого не передають і не 
розмовляють – в домашньому 
світі важливі справи вирішу-
ють. А інакше – нерозуміння, 
ворожнеча, а потім бідність, за-
непад, недорід, посуха, повінь, 
падіж худоби.

Молоду дружину в будинок 
чоловік теж не дарма на руках 
вносить – це щоб духи дому 
прийняли їх за єдине ціле і впу-
стили в будинок нову господи-
ню.
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Наймасовіший тижневик рідного краю 
Тираж «Фермера Придніпров‘я» у квітні  - 27 230!

ТОВ «ІП НАДЕЖДА» ПРОПОНУЄ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ

    Гібриди 
    КУКУРУДЗИ      

 ФАО
  ГКТ 211      220
ГКТ 250      250
ГКТ 288      290

Сегеді 386      390
МВ  255      260

МВ ТС 251      280
Гунор      300

МВ ТС 277      310
МВ 355      340

Гібриди 
СОНЯШНИКУ
                         ФАО
IH 5543 108-110
Тамара 114-118

Підвищена посухостійкість
Швидка вологовіддача
Стійкість до вилягання

(056) 721-85-85; 
(067) 611-60-50

babolna.dnepr@gmail.com          
www.ipnadejda.com

Надаємо послуги  зі 
збору врожаю ранніх 

і пізніх зернових

ïîñ³âíèé ìàòåð³àë óãîðñüêî¿ ñåëåêö³¿

098-55-66-270

068-68-41-741
050-32-02-624

«ЕНДОФІТ-L1» - біостимулятор (фітогормони: 
ауксини, цитокініни, гібереліни та інші).
«МАРС-EL» - має унікальні властивості: прилипач, 
регулятор росту, стимулятор,
кріопротектор, адаптоген, фунгіцид, бактерицид. 
«МАРС-ELBi» -  має комплекс властиво-
стей РРР «Марс-EL» та бішофіту – джерела 
хелатованих природою мікроелементів.
«АКМ» - плівкоутворюючий РРР антиоксидантної дії,  
виводить рослини з хімічного та кліматичного 
стресу  протягом 2-3 днів.
«ДЕЙМОС» -  РРР з мікроелементами природного 

«І М П Т О Р Г С Е Р В І С»
Вітчизняний виробник регуляторів  росту рослин (РРР)                  

з функціями добрив  для обробки насіння та рослин

Тел: (067)633-97-87, (067)633-62-88
 м. Дніпро, вул. Наримська 33-35, 

e-mail:imptorgservis@ ukr.net, 
сайт: http://www.imptorgservis.uaprom.net  

ПРИВАБЛЮЄМО ЦІНОЮ – ПЕРЕКОНУЄМО ВРОЖАЄМ.
КУПУЙТЕ УКРАЇНСЬКЕ!

походження, містить у своєму складі витяг 
із листа стевії. Деструктор.
«АНТИСТРЕС»  -  комплексний фосфорно-
калійний РРР призначений для підвищення морозо-
 і посухостійкості рослин.
БС «ДЕФЕНС-С»   -  нове покоління комплексних 
препаратів, які використовуються для 
нкрустації насіння зернових колосових культур, 
забезпечує паростки початковим живленням.
БС «ЕНДОБОР»  -  Бор в комплексі 
з макроелементами Mg, S та мікроелементами                
Mn, Си.

ПРИЙМАЄМО 
ПОПЕРЕДНІ 

ЗАМОВЛЕННЯ 
на поставку 

комплексних 
добрив: NPK 15:25:15+8S 

та NP 12:24+6S.
Ціни залежно від 

обсягу замовлення.
Термін поставки – 

березень.
Доставка здійснюється 

авто- 
та залізничним 
транспортом.
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