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ПШЕНИЦЮ Краснодарська 99, Ірішка, Оградська - 1 репродукція -                 
5900 грн./т, Єрмак, Зерноградка 11, Нота - 1 репродукція - 5800 грн./т.

ЯЧМІНЬ Добриня 3, Михайло, Майстер Зернограда, Луран, Герлах
МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА - селітра (6150 грн.), НПК 16 (8765 грн.), 

амофос (11300 грн.), сульфат амонія (4600 грн.) та багато інших.

ВИРОЩУЄМО І ПОСТІЙНО РЕАЛІЗУЄМО ВИСОКОРЕПРОДУКТИВНЕ НАСІННЯ 
(більше 50 найменувань)

к. т. 0676342779 або 0676360829.Сайт: http://aspiko.agrovektor.com
м. Дніпро, АСПІКО

Без селян не буде держави, 
без фермерів – її майбутнього.

 (З почутого у селах Покровського 
району).

КУДИ НЕ КИНЬ, 
ВСЮДИ КЛИН
Ще наприкінці травня цього 

року глава Міністерства аграрної 
політики та продовольства Тарас 
Кутовий подав у відставку. Заміни 
йому не призначено до цих пір. То 
хто зараз «рулює» галуззю, яка з од-
ного боку вибилася чи не в першу 
бюджетонаповнюючу в Україні, а 
з другого - перебуває в станови-
щі більш ніж загрозливому? Тому 
одразу виникає й друге питання: 
і кому це вигідно, що поки вперто 
намагаються добити вітчизняне 
село скасуванням мораторію на 
продаж Богом нам даної землі, весь 
аграрний сектор української еко-
номіки залишають без керманича, 
а значить, що і без чітких орієнти-
рів? У тому числі ще й без відпові-
дальності влади за його теперішнє 
і майбутнє.

Ви тут зауважите, що вся 

ЧИ НЕ ВСЕ, ЩО ЗАРАЗ ВІДБУВАЄТЬСЯ В УКРАЇНІ, СПОНУКАЄ ДО ОСМИЛЕННЯ ТА 
ОБГОВОРЕННЯ, СЛУЖИТЬ ПРИВОДОМ ДО ЗАНЕПОКОЄННЯ. І НАВІТЬ ПОТРЕБОЮ БИТИ 
НА СПОЛОХ, ОСКІЛЬКИ УЖЕ ВЫДВЕРТО ЗАГРОЖУЄ БЕЗПЕЦІ КРАЇНИ ТА БЛАГОПОЛУЧЧЮ 
НАРОДУ, НАШІЙ НЕЗАЛЕЖНОСТІ І НАШОМУ МАЙБУТНЬОМУ ТАКОЖ. МИ ЗАРАЗ У 
СТАНОВИЩІ АБО-АБО. АБО ПАН, АБО ПРОПАВ. І НЕМАЄ НИНІ ПОТРЕБИ ПЕРЕКОНУВАТИ, 
ЩО ЦЕ ТАК – КОЖНОМУ ЗРОЗУМІЛО, ЩО І НИНІШНЯ ВЛАДА НИЩИТЬ СВІЙ НАРОД ТА 
ВЕДЕ УКРАЇНУ В БЕЗДОННЕ ПРОВАЛЛЯ. ЩЕ ТРОХИ, І ВОРОТТЯ ЗВІДТИ НЕ БУДЕ. ТОМУ 
«ФЕРМЕР ПРИДНІПРОВ’Я» ПРОПОНУЄ З ПРИВОДУ ТЕПЕРІШНІХ РЕАЛІЙ РОЗПОЧАТИ ЦИКЛ 
ПУБЛІКАЦІЙ ЯКРАЗ ПІД РУБРИКОЮ «З ПРИВОДУ». СЬОГОДНІ ВМІЩУЄМО ПЕРШУ. МЕТА, 
ЯСНА РІЧ, КЛИКАТИ УСІХ ДО ДІЇ, ЩОБ УНИКНУТИ КАТАСТРОФІЧНОГО КРАХУ.

Україна нині у подібному стані. І 
будете праві, на превеликий жаль. 
Не єдине й аграрно-продовольче 
відомство у нас уже кілька місяців 
поспіль «безгоспне». Чого варта 
лиш вакантна посада глави Націо-
нального банку від того часу, як її 
звільнила пані  Валерія Гонтарева, 
проти якої Печерський районний 
суд м. Києва зобов’язав Генераль-
ну прокуратуру розпочати кри-
мінальне провадження? Та яка, 
поки очолювала Нацбанк, була у 
фаворі теперішньої верхівки. Або 
як розуміти, що, аж підстрибуючи 
від нетерпіння, стараються зараз 
«протиснути», здається, уже третю 
реформу медичної галузі, а 1 серп-
ня виповнився рівно рік, як на чолі 
Міністерства охорони здоров’я не 
міністр, а виконуюча його обов’яз-
ки ще одна пані Уляна Супрун? 
Втім, дивуватися не доводиться: 
двадцять шість уже років україн-
ський народ фатально перебуває в 
заручниках, як у полоні чи пастці, 
тимчасових «вождів», котрі, зміню-
ючи одні одних, встигають лишень 
потурбуватися про себе, сердеш-
них, та про свої гаманці і кишені. За 

принципом: не лови гав, на те і яр-
марок. Отут і напрошується до вас, 
люди добрі, резонне запитання: 
скільки ще збираєтеся терпіти це 
нахабне свавілля та обирати негід-
ників і бандитів, брехунів і крадіїв, 
яких весь інший цивілізований світ 
досі ще, мабуть, не бачив? А роз-
дивлятися треба нам самим. Уміти 
нарешті розрізняти, м’яко кажучи, 
зерно від полови. Це раз. А по-дру-
ге, ви можете пригадати хоч одне 
кадрове рішення та призначення, 
яке схвалила зараз діюча Верховна 
Рада? Отож – путнього жодного не 
прийняла. А якщо й прийняла, то 
після тривалих «торгів» і матері-
альних «заохочень» - читайте, що 
хабарів або неправомірних фінан-
сових вигод, як сьогодні називають 
хабарі. Позаяк ніякої більшості у 
парламенті немає, є ж бо тільки 
псевдоеліта, для якої мандати нар-
депів – гарантія  прибуткового «біз-
несу». І, нарешті, третє: в свою чер-
гу і теперішній Кабмін бодай хоч 
одну з гучно розрекламованих ре-
форм довів до вінця і логічного за-
вершення? Нагадайте, якщо ми не 
знаємо. Бо таки не можемо прига-

дати жодної. Ну не назвеш же «епо-
хальне» перейменування міліції в 
поліцію успішною її реформою! Це 
вже не кажучи про наче боротьбу з 
корупцією, котра чим більше з нею 
борються, тим стає дужчою і нездо-
ланною. Зате Прем’єр Володимир 
Гройсман аж розривається та не 
нахвалиться, так бідолашний ратує 
за пенсійну реформу, котра, якщо 
справді буде втілена, не тільки за 
висновками доморощених експер-
тів, але й незалежних зарубіжних, 
означатиме кінець України як со-
ціально відповідальної держави. А 
тим паче, крахом країні загрожує 
так зване завершення земельної 
реформи – відкриття ринку землі 
за принципом «купи – продай» чи 
«продай – куплю», а радше, вкраду 
або силоміць привласню.

Даруйте за цей далеко не лірич-
ний – і не оптимістичний, а вкрай 
сумний – відступ, але він необхід-
ний, якщо справді всерйоз гово-
рити з приводу того, що зараз від-
бувається в Україні. А ще точніше, 
що роблять діючі нині правителі 
з Україною. Та наша сьогодні роз-
мова то про конаючу, смертельну 
уже агонію, яка все дужче і дужче 
спустошує і не відпускає колиску 
української нації – село. І остаточ-
ною крапкою у розправі над вітчиз-
няним селянством якраз і стане, як 
не сумніваються не лише усі чесні у 
нас спостерігачі, а й просто елемен-
тарно професійні, запровадження 
ринку землі. А його введення на-
перекір здоровим силам – це зараз 
«коник», якого осідлав весь ни-

нішній «бомонд» київських пагор-
бів. Ну без ринку землі ні туди, ні 
сюди – і квит. Навіть амба. Кранти! 
Та якщо усі разом і поодинці між-
народні валютні фонди не дають 
більше ні цента, поки Україна не 
дозволить продажу власної землі, 
то це швидше добігає кінця прав-
ління теперішньої влади. Оскільки 
вона навчилася лише ходити по сві-
ту з простягнутою рукою жебрака і 
зовсім не вміє стимулювати власну 
економіку. Натомість нищить її 
під самісіньке коріння. А багатий 
на долари західний світ знає, чого 
домагається від української влади, 
котра ладна продавати останнє, 
що має народ, аби тільки вціліти 
на троні. Бо насправді ситуація 
неймовірно драматична і гостро 
доленосна: ринок землі Україні 
потрібен, аж горить. Аж кричить. 
Одначе довіряти відкривати його 
нинішній «братві» у нинішній 
владі не просто небезпечно, а по-
дібно до самогубства. З точки ін-
тересів та потреб народу. І в пер-
шу чергу селян. Лишаться вони 
без землі, як городяни-робітники 
без заводів і фабрик уже залиши-
лися. Без цілих галузей індустрії 
та промисловості. Але втратити 
землю, права жити і працювати 
на ній – це ще страшніше. Бо це 
втратити не лише економічний 
потенціал ще чверть століття 
тому однієї з найбільш потужних 
в Європі держави, а незалежну і 
самодостатню Україну. 

З  приводуНЕ  СТАНЕ СЕЛА - ЗНИКНЕ Й УКРАЇНА

РЕКЛАМА

За давніх часів мед вважали великим даром Богів, посланим на 
Землю для добра і щастя людей. Бджола ж відтоді шанобливо 
величається «Божою комахою», а пасічники – «угодними Богові 
людьми». Присвятити життя цим великим трудівницям, 
і впродовж нього не втомлюватися пізнавати і дивуватися 
таїнам їхньої поведінки випадає не зовсім звичайним людям. Та і 
сама бджола є комахою вимогливою, бо, як кажуть бджолярі, не 
любить лінивого, скупого і дурного. Якщо хтось із них і спробує 
цього нелегкого хліба з присмаком меду, навряд чи що вийде. 
Тому згаданих людей серед пасічників і немає. А ще потрібні й 
терпимість до бджолиних ужалень і відчуття, відоме хліборобам, 
отого «золотого» дня, що рік годує, коли треба все відкласти, 

аби виконати необхідні роботи у вулику. Вельми позитивними 
рисами для пасічника є і привітність до людей, вміння 
розширювати коло професійного спілкування. 
Як не дивно, світова наука і досі не повністю вивчила Божу 
комаху. Причому бджоли, знайдені в застиглій мільйони років 
тому смолі, абсолютно не відрізняються від своїх сьогоднішніх 
посестер генетичним кодом! Це єдиний вид на планеті, який не 
піддався процесам мутації впродовж тривалих еволюційних змін. 
Дивовижними за своїми властивостями є і мед та інші продукти 
бджільництва, які неможливо створити штучно. Зрілий мед 
може зберігатися досить тривалий час. В єгипетських пірамідах 
знаходили посудини з медом, який не зіпсувався за тисячі років!

«Бджола на крилах несе людині здоров’я»
Бджолиний мед є надзвичайно корисним і унікальним 

продуктом, який з давніх-давен вживали наші пращури. 
Він славиться своїми протимікробними і антибактеріаль-
ними властивостями, має масу корисних якостей. Глюкоза 
і фруктоза, а також ряд корисних мінералів, вітаміни груп 
В, С – ось далеко не повний перелік його корисних речовин, 
які залежать від якості зібраного бджолами нектару і пилку. 
Помічено, що в разі постійного вживання меду імунна си-
стема людини стає міцнішою. Як можна бачити на прикладі 
пасічників, це переважно жваві, бадьорі, сильні духом і ті-
лом незалежно од віку люди.

За даними Національного інституту здоров’я США, мед 
ефективний при лікуванні кашлю, ран, опіків, тріщин сто-
пи, діабету. В українській народній медицині його широко 
застосовують і при виразках, порізах, захворюваннях печін-
ки, шлунково-кишкового тракту, органів дихання тощо. А 
для людей, хворих на діабет другого типу, мед - обов’язко-
вий замінник цукру. Дуже вдалим поєднанням є вживання 
молока з медом, особливо для дітей. Давно помічено, що 
для підвищення імунітету людини прекрасний результат 
дає постійне вживання меду з горіхами. А ще мед природ-
ним чином знімає запалення тканин і накопичує в організмі 
кальцій. За даними медиків, застуду найшвидше допомагає 
здолати липовий мед. Є ще й сотовий мед, його неабияка ко-
ристь для людини доведена багаторічною практикою народ-
ної медицини. Він є справжньою криницею природних фер-
ментів та вітамінів. А жування медових сот з одночасним 
вживанням меду сприятливо впливає на слизову оболонку 
дихальних шляхів, це перевірений народною медициною 
засіб від хвороб дихальної системи. 

19 серпня - День пасічника

Великий дар Богів
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З  приводу

У ФОКУСІ ДНЯ
Продовження. 

Початок - стор. 1

НЕ ЗАВДЯКИ, А НАПЕРЕКІР
Тепер є сенс поговорити про 

конкретну практику виживан-
ня селян, яку по суті дійсно не 
завдяки державі, а наперекір їй 
нагромадили таки у нашій Дні-
пропетровській області. Маємо на 
увазі  виникнення та становлен-
ня там і тут СОКів – селянських 
обслуговуючих кооперативів. Це 
дуже показова справа, оскільки 
у ній, як у краплині води, видно, 
що сумнозвісна аграрна реформа 
ще з часів президентства Леоні-
да Кучми, котра наобіцяла тоді 
повернути землю її істинним го-
сподарям-жителям сіл, насправді 
мерщій заходилася по-живому 
нищити останніх. І продовжує 
цим займатися до цих пір, зосере-
дившись тепер на щільному і при-
цільному «відстрілі» селянських 
трударів-одноосібників, власників 
присадибних господарств, а в пер-
шу чергу, ясна річ, фермерів. Уже 
ж відразу після розпаювання кол-
госпів-КСП було видно, мов на до-
лоні, що радянська колективізація 
вичерпалася і збанкрутіла просто 
у тому вигляді, у якому існувала. 
Оскільки силоміць відірвала се-
лян від землі, від їх залежності од 
землі. Але досить справді передати 
степи і поля у приватну власність 
людям села, як вони самі на нових 
засадах «все навколо не колгосп-
не і не чуже та не чортове, а моє 
та наше» спроможні будуть дати і 
собі, і землі раду. Одні йшли у фер-
мери, інші в аграрні підприємці та 
бізнесмени, єднаючись у коопера-
тиви, котрі тоді багатьом бачилися 
рятівними. Там і тут люди закли-
кали одні одних і зголошувалися 
не розбігатися, хто куди, а трима-
тися купи у стані виробничих  чи 
обслуговуючих кооперативів. Та 
згадайте: «реформатори» силоміць 
радили і насаджували товариства 
чи агрофірми і тому подібне, а ось 
кооперативні господарства ство-
рювати категорично заборонили. 
Не можна – і квит. Не наша тепер 
це дорога, мовляв. Ліпше здавайте 
свої земельні паї в оренду ну дуже 
ефективним інвесторам, неначе 
самі селяни були бездарними і не 
здатними зажити нарешті на втіху 
собі і своєму народу, аби годувати 
його бездоганними і багатими на 
розмаїття продуктами харчуван-
ня. Якщо ви ще можете згадати 
текст Указу Леоніда Кучми, котрим 
розпускалися колгоспи, то він доз-
воляв же ніби селянам навзамін 
створювати будь-які за формами 
господарства «на основі приват-
ної власності на землю». Одначе 
слідом численні радники аж бігом 
і один поперед одного застерігали, 
що тільки гуртуватися у коопера-
тиви зась. На Дніпропетровщині, 
приміром, Пилипами з конопель 
зграями вибігли усілякі юридич-
но-дорадчі фірми та компанії, 
котрі заходилися готувати паке-
ти установчих документів для за-
снування товариств та фірми. Які 
тут же власників земельних наді-
лів-паїв перелицьовували в орен-
додавців, а не у господарів. Якщо 
віддав земельну ділянку в оренду, 
то можеш на ній працювати, але 
уже не повноправним її власни-
ком-хазяїном, а наймитом чи й 
тільки сезонним працівником…

І що з цього вийшло для лю-
дей? Що людям по наших селах 
довелося виживати за рахунок 
корівок-годувальниць або приса-
дибних ділянок. Багато хто й по 
дві-три і більше корів став тримати 
у своїй ґосподі. А куди діватися? За 
що ж жити, догодовувати до смерті 
пристарілих батьків та частувати в 
волю своїх дітей?  Ось у селі Олек-
сандрівці Покровського району, де 
й виник перший на Дніпропетров-
щині обслуговуючий кооператив, 
таких сімей зі своїми міні-ферма-
ми набралося більше сотні. Інша 
річ, що всі вони були кинуті на 

«втіху» заготівельникам молока, 
які налітали на села зграями, а 
платили за продукцію мізерні ко-
пійки. І дурили селян на кожному 
кроці. Особливо в таких районах, 
як Покровський: він практично 
рівновіддалений на значні відстані 
відразу від трьох обласних центрів 
– Дніпра, Донецька та Запоріжжя 
– і самотужки народу обтяжливо 
везти туди чи сюди те ж молоко 
та суміжні молочні продукти. Як 
і безліч інших. Ті ж овочі, фрукти 
чи й м’ясні. Отож віддавай при-
їжджим дійсно за безцінь, оскіль-
ки інакше або не виробляй їх, або 
згодовуй свиням, або й фактично 
викидай. Сільська рада в Олексан-
дрівці нічим не могла допомогти 
землякам у цій біді, а районна була 
спокійна і байдужа до їхніх кривд. 
Отоді тамтешній голова сільської 
ради Олексій Захарчук і дізнався, 
що з’явилися міжнародні благо-

моцех колишнього колгоспного 
молочнотоварного комплексу. І 
кому нині в області не звісно, що 
вінцем цього стало будівництво 
«Світанком» показової навчаль-
но-демонстраційної тваринниць-
кої ферми, яка лише в Олексан-
дрівці відразу подвоїла число 
власників домашніх молочарських 
ферм, а нині сприяє залученню 
до вигідного бізнесу мешканців і 
не тільки Покровського району. 
Слідом з‘явилися аналогічні мо-
лочні кооперативи «Первоцвіт» та 
«Українка» і в Апостолівському. 
Наразі ж в області діє обєднання 
сільськогосподарських обслугову-
ючих кооперативів «Господар».

І не випадково, оскільки ви-
нятково виробництвом молока 
люди там і тут не обмежуються. 

звану аграрну земельну реформу 
та наобіцявши сільському люду 
золоті гори і реального господарю-
вання на власній приватній землі, 
не просто сховалася і пересиджує 
непрості для народу часи у кущах 
та тільки на словах обіцяє селя-
нам рай, а ще й робить усе, щоб 
останні потрапляли, як у пастки, 
в становище «ні туди – ні сюди». 
Чи ви скажете, наче ж мало уже не 
два десятиліття поспіль передба-
чаються так звані компенсації тим, 
хто заходжується з господарюван-
ням на селі? Справді, усі аграрні 
товаровиробники у нас мають 
права претендувати бодай на част-
кове відшкодування витрат, котрі 
вони несуть при створенні тих же 
домашніх міні-ферм, будівництві 
чи реконструкції тваринницьких 

проду і особисто «забезпечив» 
зворотний «потік» грошей. Не 
виконати «розпорядження мі-
ністра він не міг.

Але хоч з горем пополам, 
та деякі фермери ризикують і  
подають заявки на відшкоду-
вання своїх витрат. Максимум 
кожен п’ятий, якщо казати про 
нашу область. Інша річ, що ос-
танніми роками їх зась отрима-
ти. За даними Всеукраїнської 
аграрної ради, Асоціації вироб-
ників молока і Асоціації «Сви-
нарі України» у минулі 2015 та 
2016 роки фактичні виплати 
тільки за програмою «Держав-
на підтримка галузі тваринни-
цтва» ледве сягнула 30 відсотків 
від закладених і обіцяних бю-
джетом. А у нинішньому 2017-

НЕ СТАНЕ СЕЛА -

дійні ініціативи та фундації, котрі 
беруться сприяти розвою у сіль-
ських територіях України місцевих 
громад - з метою залучення народу 
до приватного бізнесу та самостій-
ного розв’язання  власних насущ-
них проблем і потреб. Один з варі-
антів, який пропонували іноземні 
доброчинці – якраз об’єднувати 
власників домашніх міні-ферм в 
обслуговуючі кооперативи. Тут 
Олексій  Володимирович і зважив-
ся на «експеримент» - з чим, мов-
ляв, біс не жартує, - і дуже швидко 
стало ясно, що не прогадав. Тільки 
в Олександрівці люди згуртували-
ся у молочарський кооператив, як 
Благодійний міжнародний фонд 
«Добробут громад» разом з кор-
порацією «Хайфер» і компанією 
«Данон» зі Сполучених Штатів за 
фінансового сприяння її партнерів 
та уряду Канади виділив олексан-
дрівцям перший «транш» у розмірі 
60 тисяч американських доларів. 
Зв ці кошти кооператив – а він ді-
став назву «Світанок» - закупив 
три десятки нетелей для бажаючих 
тримати у своїх садибах корів для 
виробництва молока, а також ще й 
сорок свиноматок, оскільки виро-
щування м’яса та сала «теж давня 
традиція українського селянства». 

Як теличок, так і свиноматок 
передали людям безоплатно. Але 
з умовою – за правилами взає-
мовідносин в кооперативі і селі: 
більшу частину молока здавати на 
молокозавод, відкритий фірмою 
«Данон» в Україні – «Данон-Дні-
про». Це раз. А друге – знайдеться 
в молодої корівки телятко, госпо-
дар-член кооперативу має його ви-
годувати і передати іншому члену 
«Світанку». Цілком безкоштовно, 
як не важко здогадатися. Ще через 
рік олександрівський кооператив 
придбав імпортний молоковоз 
та сучасні лабораторні прилади 
з визначення жирності та інших 
показників якості молока. Закін-
чуючи аж тим, що обладнав пункт 
тимчасового зберігання молочної 
продукції, отримавши змогу ку-
пити й танки-охолоджувачі для 
неї. Ще перегодом селяни Олек-
сандрівки відкрили власний пункт 
штучного осіменіння худоби, от-
римали у володіння й пасовища та 
сінокоси. Незабаром же викупили 
також приміщення ферми та кор-

У тому ж «Світанку» ще швидше, 
ніж молочарство, почало набирати 
обертів і м’ясне свинарство. При-
гадуєте, для селян було закуплено 
40 свиноматок? Від кожної уже в 
перший рік одержали по два опо-
роси. То з кожного з них той, кому  
вони «на дурничку» дісталися, 
одну свинку виростив та спарував 
і передав сусіду – себто іншому, 
початкуючому підприємцю-члену 
кооперативу. Аналогічний з наз-
вою «Добробут» СОК – нагадуємо, 
що сільськогосподарський обслу-
говуючий кооператив – на По-
кровщині незабаром створили і в 
селі Андріївка. Та чи лише молоко 
або свинину найвищого гатунку 
спроможний виробляти сільський 
народ? Слідом в Андріївці заснува-
ли і СОК «Овочі Покровщини»…

До чого ж ми ведемо? А до 
того, що всі ці перетворення в 
інтересах селян відбуваються у 
нас винятково за фінансової під-
тримки МБФ – Міжнародного 
благодійного фонду – «Добробут 
громад». Зверніть увагу: за гроші, 
отримані не від українського уря-
ду, а від іноземних благодійників. 
За однієї-єдиної умови, що десять 
відсотків витрат мусять брати на 
себе територіальні громади чи ті ж 
кооператори з числа малих і серед-
ніх бізнесменів. Або ось буквально 
у ці дні уже у П’ятихатському ра-
йоні триває становлення подібно-
го кооперативу «П’ятихатське єв-
ромолоко». Що євромолоко – це не 
випадково так назвали. Оскільки 
в даному випадку кошти на його 
розвій виділив Євросоюз. Оголо-
сив він конкурс в Україні з метою 
заохочення наших селян займати-
ся приватним молочним бізнесом, 
передбачивши для переможців фі-
нансування, і цього разу завдяки 
голові П’ятихатської райради Ана-
толію Супрунову дійшла черга і до 
тутешньої забутої Богом і рідним 
вітчизняним урядом глибинки. 
Зараз кооператив за рахунок бла-
годійних інвесторів зміг закупити 
аж п’ять молоковозів та два тан-
ка-охолоджувачів. Користуються 
тепер ними ледь не півтори сотні 
селянських родин…

Виходить, коротше, що світ 
поза межами України переймаєть-
ся розвоєм малого та середнього, 
присадибного, одноосібного, сі-
мейного бізнесу у наших селах, а 
рідна держава, котра, затіявши так 

приміщень і комплексів для утри-
мання і  великої рогатої худоби, і 
свиней, і птиці звичайної та водо-
плавної, індиків та іншої живності. 
Приміром, компенсації обіцяють і 
тим, хто забажає братися за вигід-
не вівчарство. Тим паче, що у На-
ціональному селекційно-генетич-
ному центрі «Асканія-Нова» давно 
напрацьовані бізнес-моделі роз-
ведення овець, технології догляду 
за ними і відібрані генотипи цих 
тварин, з котрих можна набирати 
племінний молодняк для різних 
цілей і суто сімейні створювати 
ферми та отари. Скажемо більше: 
з року в рік у бюджети заклада-
ються кошти на підтримку і тих, 
хто висаджує фруктові сади чи 
порає і обладнує поливом овочеві 
плантації. Не кажучи уже про те, 
що виділяються таки гроші і для 
спорудження фермерами підсоб-
них потужностей з переробки та 
зберігання тієї чи іншої сільсько-
господарської продукції. І не лиш 
примітивні  крупорушки – і сир-
заводи або цехи, і міні-пекарні, і 
м’ясо-ковбасні заводи та заводи з 
консервації овочів і розмаїтих ін-
ших плодів, на які так щедра наша 
родюча земля. В усіх цих випадках 
обсяг компенсації має становити 
не менше 50 відсотків витрат. Хіба 
шкурки не варті вичинки? Бери – 
не хочу, чи як?

У тім то й річ, що сільські під-
приємці, передусім фермери, які 
спершу як мухи на мед кинулися 
за цими виплатами, дуже швидко 
охололи до них. Ба, навіть стали 
боятися, як ладану. Оскільки візь-
меш – лиха потім не обберешся. А 
все тому, що півбіди обґрунтува-
ти і довести, що пустив державну 
допомогу в діло – не менше 30-40 
відсотків отриманих грошей маєш 
повернути готівкою як «відкат» 
тим конкретно «на верху», хто 
наче змилостивився і ощасливив 
тебе компенсацією. Кров з носа 
віддяч «благодійникам», мовляв, 
і не скигли. Така практика «під-
тримки» бізнесу в аграрному сек-
торі вітчизняної економіки  як 
почалася та відразу сягнула апогею 
ще за часів президентства Леоніда 
Кучми, так тривала і при Ющенку 
та Януковичу, і викорінювати її ні-
хто не думав. Років десять тому то-
дішній керівник «Садвинпрому» 
у Дніпропетровській області мені 
розповідав: у п’яти чи шести райо-
нах знайшлися сміливці-фермери, 
які заклали сучасні фруктові сади. 
Відзвітували про  понесені ними 
затрати. І, ясна річ, їм переказали 
кількамільйонні компенсації. То 
ватажок нашого обласного садово-
го відомства відмовився збирати 
з фермерів «данину» - разом на ті 
часи близько 15 млн. грн. – і везти 
до Києва. Так тоді зі столиці прим-
чав сердитий посланець Мінагро-

му сільгоспвиробникам ще не 
переказано жодної гривні. Не-
зважаючи на те, що на  ці цілі 
передбачено цього разу не мало 
і не багато – 170 млн. грн. Читає-
мо офіційний коментар тієї ж Все-
української аграрної Ради: «Тільки 
два з кожних десяти фермерів, які 
мають підстави отримувати ком-
пенсації витрат, у відповідності 
до встановленого порядку пода-
ли документи на виплату їм від-
шкодувань на загальну суму  23.5 
млн. грн., однак досі ще нічого не 
одержали». Цілком зрозуміло, що 
подібний результат тим паче скеп-
тично налаштовує інші приватні 
господарства: решта вісім з кож-
них десяти сільських підприємців, 
що мають права на компенсації, не 
вірять у можливість їх одержати і 
не зважуються на «ходіння кола-
ми пекла». Зі свого боку юристи 
Асоціації  фермерів та приватних 
землевласників від себе докида-
ють: «Фермери можуть і мають 
звертатися до суду, щоб держава 
таки виплатила їм свою фактичну 
заборгованість, однак вони цього 
не роблять. Сільські господарі, 
по-перше, не горять бажанням 
мати справу з державою, котра 
ще й зажадає не менше полови-
ни вернути назад чиновникам в 
кишені, оскільки «апетити» в ни-
нішніх «державників» ростуть, 
як на дріжджах, а по-друге, за те-
перішньої судової «практики» не 
бачать сенсу і часом можливості 
витрачати сотні тисяч гривень на 
судові збори та оплату послуг ад-
вокатів».

От вам і Юр’їв день – наобі-
цяла аграрно-земельна реформа 
українським селянам і обіцяє до 
цих пір зажити нарешті повно-
правними господарями на сво-
їй землі, а насправді все дужче 
і дужче пригинає їх донизу, аби 
притоптати назавжди – хіба не 
так? Адже одне діло, що тисячами 
і мільйонами гривень «спокушає» 
братися за бізнес, одначе практич-
но не випускає їх зі своїх рук. Інше 
і більш страшніше та потворніше 
сьогодні відбувається: сучасні 
«державотворці» в зв’язці з олі-
гархічними колами, оскаженіли й 
очманіли в бажанні відібрати, ще 
точніше розкрасти та тисячами і 
мільйонами гектарів розпродати 
ще й українські землі -  як остан-
нє, що ще залишилося і чим ще 
можна поживитися в благосло-
венній колись Україні. Що вони 
наїдяться від пуза та свої кишені 
і гаманці наб’ють по вінця, зни-
щивши при цьому цілу державу – 
цього збагнути, щоб зупинитися, 
уже не можуть. Оскільки без села 
дійсно не може бути благополуч-
ної України.
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 Без праведника село не стоїть Олександр Солженіцин

НЕ ВИПАДКОВО ж нині за-
пущено в обіг «новітнє» від-

криття-тлумачення, наче аграр-
ний бізнес на землі і традиційне 
для української нації сільське 
господарство – це різні речі. Дві 
великі різниці, як кажуть в Оде-
сі. Різні види людської діяльно-
сті навіть. З чого випливає, що 
наше селянство в тім’ячко бите 
і не здатне, не навчене займати-
ся аграрним підприємництвом 
«з метою мати прибутки, свідо-
мо і запрограмовано створюючи 
корисні блага, на які є попит в 
суспільстві». Це ще й діяння, «в 
основі яких лежать прогресивні 
і правильні технології, причому 
не лише виробничі, а  управлін-
ські, облікові і маркетингові, і так 
далі». Отож «справжній агробіз-

 ЗНИКНЕ Й УКРАЇНА
нес керується винятково здоро-
вим глуздом і прагматизмом». А 
що ж тоді сільське господарство, 
яким віками з покоління в поко-
ління уподобало займатися наше 
вітчизняне селянство? І зауважи-
мо від себе, що доволі успішно та 
з неабиякою користю для народу. 
Ви не повірите, але ця діяльність 
не що інше, як «діяльність, яку се-
ляни ведуть задля власного задо-
волення і власних потреб та роз-
ваг». Більше того, «можна казати, 
що це один з різновидів хобі-за-
хоплення».  При цьому, якщо хо-
чете знати, «розмір земельної ді-
лянки, на якій у подібних випад-
ках «аматор» трудиться, значення 
не має, бо інколи може досягати і 
кілька сотень тисяч гектарів». 

Ми зараз не жартуємо. Ми це 
лиш дослівно цитуємо висновки 
експерта аграрної галузі компа-
нії «ПроАгро» Вадима Аристова, 
які щойно оприлюднені на сайті 
«AgroPortal.uа». Чи не здається 
вам, що подібна «філософія» не 
просто так нав’язується суспіль-
ству? Одразу напрошується за-
питання, а навіщо нам селянство, 
для якого виробництво продук-
тів харчування – хобі і розвага? 
Тим паче, фермер, як тлумачить 
далі шановний експерт Аристов,  
- «це людина, яка сама займаєть-
ся сільським господарством. Це її 
особисте життя, а не бізнес. Це їй 
подобається. Може використову-
вати труд найманих працівників, 
але принципово, що фермер пра-
цює на землі – на тракторі або на 
комбайні - сам і з членами своєї 
родини». Не випадково ферме-
рами часто величають дрібних та 
середніх виробників продукції, 
не спроможних у значних обся-
гах вирощувати «біржові куль-
тури», котрими є зернові, олійні 
чи технічні. Їхнє призначення ви-
робляти та звані «нішові» - ранні 
або пізні овочі і фрукти,  якісь 
екзотичні або органічні. Інша 
річ - агрофірми чи сільгосппід-
приємства на зразок товариств, в 
обробітку яких великі площі.  Від 
них вирішально залежить напов-
нення ринків збіжжям, на котре 
велика потреба. Тим паче, агро-
холдинги - «кілька підприємств, 
інколи багато, що перебувають 
у володінні однієї особи (або 
кількох пов’язаних між собою) 
і об’єднані спільною системою 
управління і здатні випливати 
на обсяги виробництва продо-
вольчої продукції в масштабах 

внутрішніх і зовнішніх ринків». 
Себто фермерам їм конкуренції 
нізащо й ніколи не скласти. Звід-
си все той же «висновок»: то безу-
мовно краще підтримувати  наче 
величезні земельні компанії і 
корпорації, а не дрібних фермерів 
– тепер зрозуміли, куди хилять?

А ТУТ АЛЬТЕРНАТИВИ 
ЯКРАЗ І НЕМАЄ
Європа уже мало не двісті 

років за найшанованіших аграр-
них бізнесменів сприймає і три-
має фермерів. Ця модель веден-
ня і розвою аграрного сектора у 
старому світі виникла з давніх, 
давен, і поступово здобула пріо-
ритет та незаперечні позиції, які 
не здає до цих пір. За основного 
виробника продуктів харчування 

править фермер зі своєю роди-
ною та обмеженим числом най-
маних працівників. І  порізно та 
в підсумку разом фермери забез-
печують населення не тільки хлі-
бом, але і всім тим, що необхідне 
до хліба. Все, що народ не заба-
жає, європейські фермери готові 
і здатні постачати на будь-чий 
смак та вибір. Як і на покупців 
з будь-якими потребами і мож-
ливостями. М’ясо і м’ясні виро-
би, молоко і молочні продукти, 
овочі і овочеві, ягоди, фрукти і 
так далі. Свого часу фермерську 
модель аграрного бізнесу і про-
довольчої безпеки для населення 
не випадково спершу називали 
французькою, а згодом євро-
пейською.  Правда ще з першої 
половини минулого  століття за 
взірець почали правити фермери 
нового світу – Сполучених Шта-
тів і особливо Канади. Історики 
ж останніх, якщо хочете знати, 
не замовчують і не заперечують, 
що фермерство на їхніх теренах 
сягнуло свого піднесення у пер-
шій половині минулого сторіччя, 
коли в Північну Америку масово 
прибули переселенці з Європи. В 
тому числі й з України…

Пригадується на цей рахунок 
курйозний випадок. Кілька років 
тому  відома у нас корпорація 
«Агросоюз» - це село Майське 
в Синельниківському районі – 
проводила цілу серію міжна-
родних конференцій з Noy-Tilly 
– безплужного або нульового, 
як його ще називають, обробітку 
землі. Першопроходцем у цім ділі 
і законодавцем виступала Кана-
да. І раптом виходить на трибуну 
гість з Канади, професор одного з 
тамтешніх аграрних вузів, і каже:

- А чи знаєте ви, що ще у 
тридцяті роки Noy-Till до нас 
завезли українські переселенці? 
У вашій Чернігівській губернії 
жив-був  агроном Іван Овсин-
ський. Це він першим звернув 
увагу, що перевернута плугами 
догори дном земля лише спершу 
родить більше, ніж незаймана. 
Але після трьох-чотирьох оранок 
вона втрачає здатність макси-
мально нагромаджувати поживні 
речовини і вологу. Овсинський 
першим і відмовився від оранки 
лемішами. На батьківщині йому 
одначе не вдалося видати свою 
книжку «Нова система землероб-
ства» - ми її відшукали у Польщі, 
щоб видати у себе в Канаді…

Отакий казус мав місце, як то 

кажуть. Хіба його уже не досить, 
щоб своїх селян ми не ображали 
рангом «любителів» аграрного 
діла, а сприймали дійсно за про-
фесіоналів-знавців і таланови-
тих та невтомних майстрів? Бо 
коли наших селян оголошують 
нездарами і небораками, яким 
агробізнес не притаманний ніби 
– це з одного боку справді прини-
ження, але з друого й не правда. 
Порати корову, свиню, курей та 
іншу живність у своєму дворі, ви-
рощувати картоплю чи цибулю 
на своєму городі, обробляти і 
десятки та сотні гектарів ріллі, 
також виробляти вершкове мас-
ло, сир чи ще щось – це одвічний 
спосіб і стиль життя українських 
селян, сенс і засоби їхнього існу-
вання. Сільська родина без тієї 

ж корови, вважайте, що непов-
ноцінна чи й «неповна». Раніше 
казали, що село без школи і ди-
тячого сміху мов пустка, котра 
приречена на вимирання. Але й 
коли у селі нічого не мукає і не бе-
кає, не хрюкає і не кукурікає, таке 
село теж без майбутнього. Вже не 
кажучи про те, що не жити йому, 
якщо землі довкіл належатимуть 
не місцевим мешканцям, а «бі-
довим» приблудам і Бог не знає 
звідки. 

І якщо сумнозвісна аграрна 
реформа, хвацько започаткована 
радниками ще Леоніда Кучми, 
«завбачливо» одразу позбави-
ла мешканців сіл, ті ж сільські 
ради і територіальні громади, 
розпоряджатися навіть і роздер-
жавленими та розпайованими 
землями поза межами своїх насе-
лених пунктів, надаючи це право 
винятково то районним держав-
ним адміністраціям, то район-
ним радам, насамкінець навіть 
управлінням та агенціям земель-
них ресурсів, дуже швидко стало 
видно, до чого це призвело. В ад-
міністрації і ради роями заліта-
ли користолюбці на тимчасових 
засадах, але встигали нажитися 
за рахунок  погибелі сіл і селян 
та розкрадання і розтягування 
всього того, що мало людям по-
служити розгортати власний біз-
нес на своїй землі. Там і тут села 
спустошено спорожніли, зараз 
уже навіть не поодинокі садиби, 
а цілі вулиці в них по шию по-
росли бур’янами і чагарниками. 
Завелися у них не кури і не гуси, 
не свині і кози, а пацюки, вужі 
та інша гидота. Люди залишають 
свої споконвічні гнізда, роз’їжд-
жають і розбігаються хто куди. 
Це один наслідок. Другий: якщо 
в Австралії сьогодні споживаєть-
ся того ж молока 165 – 170 літрів 
на душу населення, в США – 140 
– 145, Великій Британії 120 – 125, 
то в Україні нині 75 – 80. Фактич-
но вдвічі менше від норми біо-
логічної, якщо хочете знати. Але 
ще й яке молоко вимушені зараз 
пити бідні прошарки українців? 
Не цілюще і не цільне, а штучне, з 
порошків чи пальмової олії. 

«Суміжний» наслідок від 
того, що землю неначе як і вер-
нули народу у приватну влас-
ність, але явно з тим, аби з часом 
забрати її на користь олігархам 
різних калібрів і масштабів, коли 
селянам однак не допомагають, 
а заважають займатися власним 

підприємництвом на рідній зем-
лі, останніми часом і силою не 
дають твердо спинатися на ноги. 
Маємо на увазі бурхливі наче на 
вулицях, майданах і пустирях 
наших міст теперішні ринки з 
продажу всього «чого завгодно 
горами», як висловлюється один 
наш добрий знайомий. То з од-
ного боку ці «базари» свідчать, 
наскільки спроможні українські 
селяни виробляти й забезпечу-
вати населення продовольчим 
розмаїттям і багатством. Дайте 
їм тільки повну можливість і фі-
нансові та правові і організаційні 
гарантії. Але є й зворотний бік 
медалі: та мало не  половина того, 
що  пропонується нині нашим 
покупцям-споживачам, насправ-
ді ж не вітчизняного походжен-

ня. Не лише банани завезені звід-
ки попало – і помідори, огірки, 
сині баклажани, часник і цибуля, 
яблука і т.д., і т.п. турецького чи 
польського  походження. Як і 
сало, котре фактично уже не на-
лежить до національного продук-
ту, котрим нам годиться  пишати-
ся. Отака парадоксальна ситуація 
склалася на 18-тому році після 
недолугої аграрної реформи. Точ-
ніше - внаслідок тої нищівної для 
селян практики, яка запанувала 
і вперто втілюється українською 
владою після самої реформи. 

Власне, її завертають, як че-
реду з села, не на користь сіль-
ському люду, а винятково тим, 
хто в спромозі щедро заплатити 
за «послуги». Завертають усі пі-
дряд: і в органах виконавчої та 
представницької влади, і в судах 
та органах правопорядку. Ферме-
рів уже не просто кривдять – пе-
реслідують і знищують «як клас». 
Сільським родинам переважно 
ні туди, ні сюди. Зате корупціо-
нерам і ділкам, котрі фактично 
уже зараз захоплюють сотнями і 
тисячами гектарів там і тут землі, 
всюди і всіма навстіж відчине-
ні двері. Всюди прямі дороги. Є 
і така модель аграрного бізнесу, 
яку колись називали переважно 
аргентинською, а тепер латиноа-
мериканською – потужні холдин-
ги-латифундії обробляють дуже 
великі площі земель, отримуючи 
значні обсяги аграрної «біржо-
вої» продукції, на яку завжди і 
всюди попит. Мало того, що це 
явно однобічне використання 
потенціалу  тієї чи іншої терито-
рії. Це ще й згортання робочих 
місць, оскільки зосереджуючись 
на вирощуванні обмеженого на-
бору прибуткових культур, ла-
тифундисти зводять свої робочі 
зусилля до кількох сезонних ту-

рів. Ясно, що застосовуються пе-
редові маловитратні технології і 
широкозахватна сучасна техніка. 
Але й добрива та засоби бороть-
би зі шкідниками і хворобами 
рослин також «прогресивні». 
Експлуатація великими холдин-
гами угідь потребує все менше і 
менше робочих рук, що для самої 
землі далеко не завжди корисно 
і  прийнятно. Воднораз все далі і 
далі віддаляється од збереження 
її екологічної безпеки.  Від чого 
потерпає уже й Україна, хоч зе-
мельні олігархи лише почали свій 
підступний наступ. Адже проїдь-
те нашу країну з краю в край як з 
півночі на південь, так і зі сходу 
на захід: пшениця та ячмінь і со-
няшники та рапс полонили бу-
квально усі українські кліматичні 

зони. Немов нічого більше у нас 
не росте і не родить. Наче нічого 
більше свого нам і не треба. 

Нарешті латиноамерикан-
ський варіант аграрного під-
приємництва геть байдужий до 
долі сільських населених пунк-
тів. Йому немає ніякого діла до 
їх соціальних тилів – до доріг, 
медичних закладів, шкіл. Знай, 
виробляючи перш за все «висо-
комаркетингові» культури, агро-
холдинги не переймаються теж 
і їх переробкою. І поготів не мо-
жуть забезпечити виробництва 
і того розмаїття продуктів, які 
потенційно спроможні постача-
ти, приміром, наші з вами степи. 
Тільки МСБ – малий та середній 
бізнес – слушний для віками тра-
диційного землеробства в Украї-
ні. А це значить, що фермерські 
господарства, як і суто сімейні чи 
селянські формування, мають у 
нас домінувати. Альтернативи у 
вигляді  великих агрохолдингів 
фермерам немає, якщо воліємо 
зберегти своє село, своє селян-
ство і їхній разом та порізно 
потенціал. І якщо хочемо їсти 
винятково свої «доморощені» і 
знову високоякісні та поживні 
продукти. Ще й мати великий їх 
вибір у будь-яку пору року. Тому 
з реальною нині від діючої вла-
ди загрозою розкроїти аграрну 
Україну в інтересах земельних 
олігархів нам не по дорозі. І го-
ловне: якщо теперішня влади 
не здатна і не квапиться цього 
збагнути, нічого іншого не лиша-
ється, як народу захистити своїх 
годувальників. А значить, що і 
себе і своїх дітей та онуків. Свою 
націю, якщо хочете. Не дати фак-
тично обезземелити усіх живих 
та сущих і не народжених ще на-
щадків нашого роду.

Микола ЯСЕНЬ.
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СІЛЬСЬКИЙ БІЗНЕС

ГОСПОДАРЮ, візьми на службу СОНЦЕ!
СІЛЬСЬКИЙ БІЗНЕС4

     ! До доброго пасічника і рої летять  Українське прислів‘я
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- За повідомленнями медіа ос-
таннє десятиліття альтернативна со-
нячна енергетика в усьому світі роз-
вивається стрімкими темпами, чого 
не скажеш по нашу країну.

- Так. Людство зробило свій вибір 
на користь відновлювальних джерел 
енергії, і це неминуче, адже запаси 
вуглеводнів вичерпуються. В Європі 
особливо помітно це на прикладі Ні-
меччини, де вже відсотків на п’ятдесят 
на виробництві та у побуті  використо-
вують невичерпні енергетичні запаси 
сонця.

Але б я не сказав, що Україна сто-
їть на місці. Чітко визначилася тен-
денція  і в свідомості наших підпри-
ємців, багатьох пересічних українців 
поступово здійснювати перехід на 
альтернативну енергетику. Просто ра-
ніше стримувала висока вартість «со-
нячного» обладнання. Але з ростом 
популярності сонячних систем вони 
стали доступнішими, а встановлення 
їх  простішим.

Примітка. Насправді в Україні 
за останні три роки спостерігається 
якщо не бум, то неабиякий приріст в 
установці сонячних панелей у приват-
ному секторі та в комерційних струк-
турах малого бізнесу. За інформацією 
Держенергоефективності, скажімо, 

В аш вибір
Колись великий комік Чарльз Спенсер Чаплін прорік таку 
філософську фразу: «Знай, що найвеличніший діамант – це сонце.             
На  щастя, воно виблискує для всіх». 
Ці слова, які газета «Фермер Придніпров’я» вже використовувала 
як епіграф до  розповіді в одному зі своїх травневих номерів з нагоди 
Дня Сонця, пригадалися мені в просторому кабінеті директора 
дніпровської  компанії «KIVAP» Івана Корчевського. Щоправда, сам 
кабінет нагадував скоріше виставкову залу надсучасного сонячного 
обладнання. Та й привід для нашої зустрічі був неабияк цікавий, 
як для мене особисто. Сподіваюсь, шановний читачу, сказане та 
показане в ході бесіди з господарем цього кабінету не залишить 
байдужим і вас.

минулого року кількість домогоспо-
дарств, які встановили сонячні панелі, 
збільшилася майже в чотири рази по-
рівняно з роком 2015-им - з 244 до 1109. 
Важливий той факт, що обсяг потуж-
ності сонячних панелей виріс майже в 
сім разів: з 2,2 МВт станом на кінець 
2015-го до 16,7 МВт наприкінці 2016 
року. Тобто почали встановлювати 
більш потужні системи і фотомодулі, 
ніж раніше…

- Напевно ж, цю тенденцію ви 
помітили у практичній  площині  - на 
прикладі вашої команії?

- Ми почали працювати десь 
сім-вісім років тому, але попервах на 
ринку теплотехніки і водопостачання. 
І десь тільки чотири-п’ять років як до-
лучилися до використання систем від-
новлювальної енергетики. Передусім 
нас  у цій справі спонукав до активних 
дій наш надійний партнер – поста-
чальник сонячних систем з десяти-
літним досвідом, столична компанія 
«ATMOSFERA». Нині  за територіаль-
ним принципом ми охоплюємо  Дні-
пропетровську, Запорізьку області та 
контрольовану частину  Донеччини.

- Тобто і досвіду набули вже чи-
малого?

- Так, ми вже маємо достатню 
кількість різних варіантів рішень на 

основі таких систем, передусім  у вста-
новленні так званих геліосистем, ін-
шими словами – сонячних колекторів 
для підігріву гарячої води. Ними зараз 
користуються чимало баз відпочин-
ку, пансіонатів, санаторіїв, а також і в 
приватних домоволодіннях.

- У селах ще гріють більше газом 
або ж за допомогою бойлерів, або ж 
по-дідівськи – дрівцями.

- На нашу думку ситуація повинна 
змінюватися, адже сонце – це природ-
не, щоденне джерело безкоштовної і 
безкінечної енергії, якої вистачить на 
всіх і якою ми не маємо права нехту-
вати, а повинні лише отримати її і пра-
вильно розподілити для своїх потреб. 

Сонячні колектори різних типів 
дають змогу отримати теплову енер-
гію, яка першочергово використову-
ється для нагріву гарячої води, що 
найбільш актуально в літній період, 
коли не тільки спостерігається мак-
симальна сонячна активність і макси-
мальне споживання гарячої води, але і 
відключені системи опалення, з яких у 
зимовий час можна відбирати частину 
тепла для нагріву води. 

Крім цього в деяких випадках при 
побудові комбінованих котельних, те-
пло від сонячних колекторів, в невели-
кому ступені, можна використовувати 

для незначного підігріву систем опа-
лення, наприклад, в перехідні періоди 
року, коли спостерігається ще висока 
сонячна активність. 

Тому у такий вигідний та еконо-
мічно доцільний спосіб здобувати 
теплову енергію та гарячу воду мож-
на як вдома, на сільській садибі, так і 
на виробництві, наприклад, фермах, 
механізованих станах, переробних 
цехах, а також на соціальних об’єктах, 
де працюють цілі колективи і є висока 
потреба в санітарній гарячій воді. 

До речі, декілька років тому наша 
компанія змонтувала сонячний колек-
тор для дитячого садочка у селі Веселе 
Межівського району, і батьки місцевої 
малечі можуть тільки потішитися еко-
номії витрат на забезпечення закладу 
гарячою водою.

-  Економія палива, а отже, гро-
шей при застосуванні  геліосистем, 
- це найкращий аргумент на їхню 
користь. А що стосується сонячних 
міні-електростанцій…

- …То це не тільки економія, а 
дуже вигідне вкладення коштів. Інвес-
тиція, яка переважить будь-який бан-
ківський депозит.

Чи то мешканець міста, чи то села, 
селища, який зважиться на встанов-
лення сонячної електростанції (і ре-

альних прикладів уже достатньо) не 
тільки буде користуватися дешевою 
електроенергією, але  і зможе продава-
ти її державі по так званому «зеленому 
тарифу», що становить нині  4, 7 грн. 
за кВт.*год. Якщо, скажімо, за місяць 
споживач використав 300 кВт*год. 
енергії, а сонячна електростанція  зге-
нерувала 1300 кВт*год., то неважно 
підрахувати, що решта – 1000 *год. 
принесуть прибуток 4700 гривень на 
місяць. Це якщо потужність станції 10 
кВт, а якщо  більше – більшими будуть 
і надходження.

Примітка. Згідно із законом про 
електроенергетику  «зелений тариф» – 
це спеціальний тариф, за яким держава 
закуповує електроенергію у приват-
них осіб, згенеровану сонячними та 
вітровими електростанціями. Макси-
мальна потужність приватної елек-
тростанції не повинна перевищува-
ти 30 кВт. Для отримання «зеленого 
тарифу» не потрібно отримувати 
ліцензію та інші дозвільні документи.   
Себто зелений тариф - механізм, при-
значений для заохочення населення до 
вироблення електроенергії з альтерна-
тивних джерел. 

- Що потрібно для підключення  
до «зеленого тарифу»?

- Найперше - це монтаж сонячних 

батарей, який займе зовсім небага-
то часу. Наша компанія, звичайно ж, 
належним  чином проконсультує вас 
і візьме  на сервісне обслуговування 
вашу електростанцію.

Потім ви звертаєтесь до місцевого 
РЕМ  і подаєте відповідну заяву,  до 
якої прикладається схема підключен-
ня та сертифікати на використане об-
ладнання.

Вам встановлюють двонаправле-
ний лічильник для замірів зустрічних 
потоків спожитої та виробленої елек-
троенергії.

Після цього  відповідно до норм, 
встановлених Заком «Про електро-
енергетику», ви отримуєте право 
одержувати комерційну вигоду - про-
давати електричну енергію в обсягах, 
що перевищують місячні норми спо-
живання, встановлені для приватних 
домогосподарств у розмірах «зеленого 
тарифу».

Власне, нічого складаного. Але 
хотілось б зазначити, що варто зазда-
легідь  відкрити банківський рахунок, 

куди будуть спрямовуватися заробле-
ні за допомогою електростанції гроші. 

- А як альтернативна  енергетика 
може прислужитися власникам фер-
мерських господарств?

- Передусім, як вже зазначало-
ся, - це дуже вигідна інвестиція. Со-
нячна електростанція - це постійний 
стабільний прибуток, який не потре-
бує для себе величезних витрат часу 
та інших ресурсів: один раз систему 
встановили, а далі вона сама працює 
в автоматичному режимі. Тому тим  
фермерським господарствам, де є при-
міщення з великою площею покрівлі 
(на фермах, складах, зерносховищах), 
особливо ті, що орієнтовані на пів-
день, я б рекомендував, використати їх 
для встановлення сонячних батарей.

Ще дуже важливий і цікавий варі-
ант  застосування сонячної енергетики 
– зрошення полів, садів чи плодово-я-
гідних розсадників зі свердловин, ко-
лодязів або відкритих водойм там, де 
поряд немає мереж електропостачання. 

Сонячні системи зрошення пра-

цюють поки світить сонце, а якщо 
їхньої потужності замало, то автома-
тично може вмикатись, наприклад, 
дизельгенератор та додавати частину 
енергії для завершення поливу необ-
хідної території. Устаткування, що 
входить до складу систем - фотомоду-
лі і перетворювачі частоти - високое-
фективні та надійні.

Системи сумісні з будь-якими на-
сосами з асинхронними двигунами, 
комплектується фотомодулями по-
тужністю 260 або 270 Вт і спеціальни-
ми сонячними інверторами для пом-
пових станцій.

А простота системи, що склада-
ється тільки з двох елементів, обумов-
лює порівняно низький рівень цін на 
комплекти.

Основне, що хотілось сказати, 
це те, що за сонячною енергетикою 
– майбутнє. І це майбутнє твориться 
нами вже сьогодні. Приєднуйтесь!

- Дякую Вам, Іване, за змістовні 
відповіді.

Бесіду вів Микола ПАВЛИШ..

 Іван Корчевський: «За сонячною енергетикою - майбутнє!» 
 Сонячні батареї забезпечують полив.

 Енергетична альтернатива для сільської садиби.

Компанія «KIVAP» 
м. Дніпро, вул. Княгині Ольги (колишня Горького), 7

067-88-535-88     www.kivap.com        e-mail: ivpako@gmail.com

НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ

Новий експортний рекорд
Україна з часів відновлення Незалежності постійно 

нарощує обсяги солодкої продукції. В першому півріччі 
2017 року нашою державою встановлений новий рекорд 
з експорту меду. Про це повідомила Анна Бурка, кон-
сультант міжнародної продовольчої організації FAO:

- Експорт склав 29, 6 тисяч тонн меду, це приблизно 
вдвічі більше показників першого півріччя 2016 року і є 
найбільшим обсягом за всю історію України. А найбіль-
ше солодкої продукції ми продаємо США – 37 відсотка, 
позаяк у цій країні існує стійкий попит на мед, а місцеві 
пасічники лише на 30 відсотків задовольняють його. Ні-
меччина купує 20 відсотків експортованого українсько-
го меду, Польща - 11. Зазвичай друге півріччя є найбільш 
успішним в плані реалізації за кордон, та й ціна нашого 
меду стабільна – в США це 3 долари за кілограм, в Скан-
динавії 4, 5 євро.

Ось так українські пасічники за перше півріччя цього 
року принесли до державної скарбниці України 80 міль-
йонів доларів. Певно ж, реалізувалася переважно мину-
лорічна продукція. Як констатують пасічники напере-
додні Медового спасу, від якого бджола починає працю-
вати на себе, повторення торішнього масового роїння, 
тобто розмноження сімей, і щедрих взятків не відбулося.  

«Такого сезону давно не було»
Вочевидь, кліматичні умови середніх широт бувають 

на диво різноманітними. Про перебіг нинішнього пасіч-
ного сезону розповідає голова громадської організації 
«Обласна спілка «Дніпровський пасічник» Сергій Ста-
роконь:

- Давно не було такого важкого сезону. Весна хо-
лодна, вітри, погода надзвичайно мінлива. Пасічникам 
довелося додатково годувати бджіл. Вперше за багато 

років майже немає ні акацієвого меду, ні квіткового. 
Разом з підняттям цін на енергоносії значно зріс попит 
на дрова, у Придніпров’ї нещадно випилюється акація, 
яка є цінним медоносом. Для об’єднання зусиль пасіч-
ників щодо вирішення великих проблем пасічної галузі 
і створена наша організація. До неї входять сімнадцять 
сільських районів і чимало міських організацій з Дні-
пра, Кривого Рогу, Кам’янського тощо. Найбільше членів 
Спілки пасічників у Солонянському, Магдалинівсько-
му, Нікопольському, Криничанському, Петриківському, 
Новомосковському районах. Приємно, що починає па-
січникувати молодь, їй легше освоїти передові методи 
бджолярства, проводити постійні кочівлі тощо. Саме 
молодь села Аполонівки Солонянського району у квіт-
ні організувала висадку ста сімдесяти саджанців липи і 
акації, ще більш як двісті дерев привезені з Холодного 
яру головою районної організації пасічників Василем 
Дзябою. Восени плануємо поширити акцію й на інші 
райони області. Добре допомагає освіті пасічників Дні-
провський державний аграрно-економічний універси-
тет, який взяв на навчання за спеціальністю «переробка 
продукції бджільництва» двадцять пасічників  А ще ра-
зом нам треба домогтися ухвалення закону про заборону 
вирубування дерев-медоносів – акації, липи, ясена, кле-
на, чорноклена тощо. Відтепер квоти на український мед 
зняті, тож експорт його зростатиме. В українців, до речі, 
культура постійного споживання меду ще лише форму-
ється, хоча він вже давно суттєво дешевший за м’ясо. 

Зазначу, що на державному рівні почасти робляться 
кроки, які не сприяють оздоровленню нації. Дивіться, 
є Постанова Кабінету Міністрів України № 1591 від 22. 
11. 2004 року «Про затвердження норм харчування в на-
вчальних та дитячих закладах, оздоровчих та таборах 
відпочинку». Нею встановлені добові норми споживан-
ня меду 1 – 2 грами на добу, а цукру аж 35 – 50 грамів! Це 
суперечить принципам здорового харчування і шкодить 
здоров’ю дітей. На жаль, не оминуло галузь й сучасне 
рейдерство - торік у Царичанському і Солонянському 
районах відбулися потужні атаки на медоноси, постраж-
дали місцеві пасічники. 

Рейдерство у бджолярстві
Так, подібне трапилося в Придніпров’ї вперше. Фірма з 

Дніпра з тодішнім керуючим Віталієм Машікою закупила 
в Західній Україні дві тисячі бджолопакетів і стільки ж по-
ліуретанових вуликів та на початку травня 2016 року при-
везла їх у Царичанку, де буквально втулила в Дубках біля 
підніжжя Калитви, поряд із житловими будинками! При 
цьому фактично зігнорувала «Наказ головного Державного 
інспектора ветмедицини П. Вербицького № 131 51/22» від 12 
лютого 2001 року, зареєстрований в Мін’юсті, про заборону 
розміщення кочових пасік ближче 3 – 5 кілометрів від пасік 
місцевих жителів, щоб запобігти поширенню інфекційних 
хвороб бджіл. Маса привезених крилатих трудівниць була 
такою потужною, що місцевим жителям довелося видавати 
пасічні брилі, аби уникнути ужалень, постраждала й худоба. 
Бджолярі з усього району кілька разів пікетували Царичан-
ську РДА й пасіку-гігант, та нічого не допомогло – остання 
стояла на місці до завершення медозбору з акації. Надто 
мало державних органів робили якісь кроки для видалення 
непрошених гостей. Ось що розповів житель Царичанки, 
підполковник запасу Збройних сил України Віктор Житник:

- Живу поряд з Дубками, тримаю кілька бджолосімей, це 
моє улюблене захоплення. Пасічників у Царичанці вистачає, 
наші бджолосім’ї повністю покривають місцеві медоноси. 
Тож коли привезли величезну пасіку, на одній квітці почали 
сідати по десять бджіл одразу! У пошуках води бджоли об-
ліпили всі калюжі і полетіли шукати її далі в селище. По ву-
лиці не пройдеш без бриля, ніяк провести навіть козу, не ка-
жучи про корову… Бджоли покусали кількох сусідів, навіть 

трирічну дитину, і ми з дружиною Галиною Олександрівною 
теж отримали «гостинці». А є ж люди, яким і одного укусу 
досить! Я звертався в усі державні інстанції від Царичанки 
до Києва, та лише СБУ і депутати Царичанської районної 
ради намагалися щось зробити для виселення «окупантів». 
Ні я, ні мої знайомі бджолярі навкруги не вкачали й грама 
акацієвого меду.

Як зазначає один із ветеранів бджолярів Царичанки, 
«пасіку-гігант організувала жадібність. Вчинене насилля і 
над людьми, і над бджолою. Навіть сотня вуликів для одно-
го точка – забагато, а тут - тисячі…». Дійсно, бажання під-
приємців хутко зробити бізнес перемогло здоровий глузд, 
правила бджільництва і ветеринарної медицини. Пізніше 
пасіку перевезли в Солонянський район і теж розмістили в 
одному місці, де вона згоріла від сухої трави. Віталій Машіка 
написав тоді в соцмережах «проект «Пасіка» припинений». 
Що ж, у цьому випадку все закінчилося так, як і почалося 
– несподівано. Та де гарантія, що комусь знову не закортить 
діяти подібним чином? Сільські й районні осередки бджоля-
рів повинні мати гарантії на законодавчому рівні, які б захи-
щали їхні пасіки та угіддя від подібних рейдерських за своєю 
суттю атак на медоноси.  

Потрібен новий закон «Про бджільництво» 
Про нього в Україні говорять вже давно. Ось що розпо-

відає про крилатих трудівниць і проблеми пасічникування 
Андрій Дрофа з Петриківки:

- Займаюся бджолами майже три десятки літ, не пере-
стаю дивуватися їхній здатності невтомно працювати на 
майбутнє. Велике захоплення допомогло мені написати кни-
гу «Бджола - комаха Божа». На жаль, в Україні існує безліч 
нагальних питань - спритні ділки безжально вирубують 
акацію на дрова, скрізь самі пеньки. Ми саджали її, робили 
снігозатримку, а торгаші спокійнісінько продають напиляну 
деревину на базарі в центрі Петриківки. Саме через це щоро-
ку меншає медозбір з акаціі. Радсело, Шульгівка - випиляно 
все по-чорному.

Такі реалії нашого часу, на жаль. «Накручуючи» ціни на 
енергоносії, уряд домігся того «ефекту», про який його попе-
реджали – нещадно випилюються лісові вітрозахисні смуги, 
посадки й ліси. Особливо страждає акація, найцінніший ме-
донос. Держлісгоспи й собі оформляють акацію для «суціль-
ної санітарної рубки», а потім продають її в міста, подібне 
сталося навіть на згаданій Калитві, заповіднику обласного 
значення. Якщо нічого не робити в цьому плані, то акацію 
доведеться знову насаджувати, як це вже робиться на Соло-
нянщині…

Не менш за сільських стурбовані і міські пасічники. Ми-
кола Плахотніченко з Новокайдацького району Дніпра пе-
реконаний:

 - Всі галузі сільського господарства пов’язані між со-
бою. Занепало тваринництво, разом з ним не стало кормової 
бази й супутніх медоносів – люпину, люцерни, конюшини, 
а гречки вдень і зі свічкою не знайдеш. Гербіциди вносять-
ся на поля часто понад розумну міру. Ця ситуація шкодить і 
бджолі, і людині. За кордоном аграрії краще розуміють виго-
ду від перехресного запилення сільгоспкультур і платять за 
підвезення бджолосімей до плантацій, а в нас ця практика 
поширена дуже мало.

Надзвичайною ситуацією в бджільництві переймаються 
й на Полтавщині. Голова Полтавської обласної організації 
«Спілка пасічників», директор Гадяцького аграрного учи-
лища, де навчають юних бджолярів, Наталія Сенчук вважає:

- Як член робочої групи з розробки закону України «Про 
бджільництво» стверджую, що його нова редакція покли-
кана зробити пасічну галузь ефективнішою. Внесені пропо-
зиції щодо вдосконалення митних правил в частині пере-

везення бджіл та продуктів бджільництва, ветеринарного 
обслуговування пасік, проведення заходів, спрямованих на 
розширення кормової бази бджільництва і заборону виру-
бування дерев-медоносів. Є пропозиція затвердити в Міна-
грополітики «Положення про захист бджіл від отруєнь та 
відшкодування завданих збитків». А для отримання еколо-
гічно чистої продукції бджільництва розроблений окремий 
документ «Детальні правила виробництва органічної про-
дукції бджільництва», підготовлено проект відповідної по-
станови КМУ. У Зіньківському районі успішно працює ПП 
«Агроекологія», вже більше трьох десятків літ воно не засто-
совує «хімії». У нектарі, який бджоли збирають на тамтешніх 
полях, немає отрути. А вирощування для потреб тваринни-
цтва великої кількості багаторічних трав, гречки не тільки 
захищає і збагачує ґрунт, а й створює хорошу кормову базу 
для бджіл. Дуже хотілося б, щоб добрий приклад засновника 
господарства Семена Антонця наслідували й інші сільгосп-
виробники.

Певно ж, про це мріють всі пасічники України. До речі, 
ПП «Агроекологія», продукція рослинництва й тваринни-
цтва якого сертифікована як «органічна» й експортується 
до країн Європи за суттєво вищою ціною, щороку прово-
дить кілька публічних заходів для поширення власного 
досвіду серед фермерських господарств і товариств. Наша 
держава лише починає усвідомлювати справжню велич 
своїх можливостей в аграрній галузі, органічною складо-
вою якої є бджільництво. Тож народним обранцям пора 
братися за діло і чимскоріше ухвалювати необхідні для 
фермерів і бджолярів закони, пам‘ятаючи про долю трутнів 
восени.

А в Дніпрі з 12 по 20 серпня в парку імені Лазаря Глоби 
проходить традиційне Свято меду, на якому представля-
ють свою смачну продукцію професійні пасічники Дні-
пропетровщини. На Медового спаса, 14 серпня, відбулося 
офіційне відкриття свята і урочисте освячення меду, як і у 
всіх храмах нашої держави. Тож хай життя кожної людини 
Землі буде з присмаком найсмачнішого українського меду 
з духмяним нашим маківником! А всі, хто присвячує своє 
життя служінню бджолі, щоб мали добре здоров’я і наснагу 
для своєї нелегкої праці! Воістину поки живе бджола, живе й 
людина… Насамкінець слушна порада всім від ветеранів 
пасічної справи: починати й завершувати свій день най-
корисніше ложечкою меду, яку слід запити водою. Будь-
мо, братове українці!

Підготував Григорій ДАВИДЕНКО. 

Великий дар Богів
19 серпня - День пасічника

Д. ф., к.с. г. наук, академік АІНУ,                                               
директор Наукового Центру АІНУ  Соляник М. Б.:  

КУК-01-200/400 
(одночасно сухі 
та зволожені)

Ціни на м’ясо, в живій вазі,  зросли! Фуражним зерном завалені 
елеватори. Отримайте 200-250% прибутку!!!

Вам його забезпечать кормоагрегати серії АКГСМ «Мрія» нового поколін-
ня. Це стане найвигіднішою Вашою купівлею, яка заощадить і примно-
жить ваші гроші. Наша технологія відгодівлі тварин нагороджена трьома 
золотими медалями, відзначена грамотами Міжнародних виставок. Про-
ста і доступна в експлуатації, як для фермерів, так і для приватних осіб 
- залий воду, засип зерно й отримай ферментовані, збагачені протеїном 
й амінокислотами корми. Усе за вас зробить кормоагрегат «Мрія». Високу 
стійкість корму (ф.г.к.с.) до вірусних захворювань забезпечує конструк-
ція кормоагрегатів і процеси, що відбуваються в гідромлині-змішувачі 
агрегатів. Дослідження корму (ф.г.к.с.), що проводились з 2002 року  Пол-
тавським інститутом свинарства ім. Квасницького, інститутом степо-
вих районів «Асканія Нова» ім. Іванова та інститутом «Landsudvalget for 
Svine», Данія, підтвердили унікальні противірусні властивості зволоже-
них ферментованих кормів із суміші зернових, їхню стійкість до вірусних 
захворювань, в т.ч. на 99% до АЧС, що підтверджує 15-річний період ви-
користання ферментованих кормів у господарствах України, далекого і 
ближнього зарубіжжя, де працюють більше 8400 кормоагрегатів.  За цей 
період не було жодного випадку захворювань свиней не лише на АЧС, але 
і на інші віруснізахворювання, що не випадковість, а ФАКТ!

Óâàãà  òâàðèííèêiâ! Âiäãîäiâëÿ òåëÿò, ÂÐÕ, ïîðîñÿò, ñâèíåé! 
Ôåðìåíòîâàíi êîðìè - öå Âàø âèñîêèé ïðèáóòîê!

АКГСМ-06А 
(до 10 голів) 

АКГСМ- 04А             
(до 20 голів) 

АКГСМ-04;-03 
(до 40, до 100 

голів)

 АКГСМ -01А   
(до 1000 голів)   

Кормоагрегати  забезпечують на відгодівлі 10, 20, 40, 100, 200, 300, 
1000 голів. Окупність від 10 до 30 днів.
Інші агрегати в 2-3 рази дорожчі. Аналогів нашим агрегатам немає, 
але вони дешевші, а за техніко-економічними показниками, за раху-
нок унікальної конструкції набагато випереджають  існуючі.
Мають  гарантію 1 рік, працюють 10 років до капітального ремонту.
Швидка доставка автотранспортом перевізника, за наш рахунок. 
Кваптесь! Таких вигідних умов більше немає.

Адреса прямого виробника кормоагрегатів АКГСМ «Мрія»
  Україна. 74900, Херсонська область, м. Нова Каховка, 

вул. М. Букіна, 52
т/ф (05549) 7-08-88, 7-08-01, (050) 848-50-68, (098) 346-35-22  

e.mail: mriya-08@mail.ru   сайт - www. agrokorm.info
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До складу компанії «ТОРФДОМ» 
входить ТОВ «Стоянівський торфобри-
кетний завод», який було засновано ще в 
1955 році на базі торфородовища «Стоя-
нів».

Торф‘яний масив «Стоянів» розта-
шований на Прикарпатті. (с. Стоянів 
Радехівського району Львівської облас-
ті – 80 км від Львова, 110 км від кордону 
Україна-Польща). Згідно зі «Спеціаль-
ним дозволом на користування надра-
ми», який видано Державною службою 
геології та надр України терміном на 20 
років площа торфовища близько 1200 
га, балансовий запас екологічно чистого 
низинного торфу-сирцю майже 4,7 млн. 
тонн. Ботанічний склад торфу – осоко-
во-очеретяний. Торф є нейтральним на 
відміну від верхових і перехідних більш 
кислих торфів. Видобуток може вестися 
екскаваторним і фрезерним способами, 
на ділянці «Стоянів» основним є остан-
ній. При дотриманні всіх технологічних 
регламентів природною сушкою можна 
досягти вологості торфу 45-50 відсотків. 
Максимальний видобуток фрезерного 
торфу становив 250 тис. тонн на рік. 

У сільськогосподарському виробни-
цтві використовується така продукція 
нашого підприємства (торф та продукти 
його переробки):

• Торф низинний фрезерний 
сільськогосподарський
Низинний торф має чорний або тем-

но-коричневий колір, високий ступінь 
розкладу, нейтральну або слабо лужну 
реакцію (pH 6,8-7,4), містить відносно 
велику кількість мінеральних речовин. 
Торфовища низинного типу зволожу-
ються паводковими і ґрунтовими  во-
дами, які містять багато кальцію. Торф 
поліпшує структуру піщаних і важких 
глинистих ґрунтів, зв›язує й утримує во-
логу в піщаних ґрунтах, підвищує вміст 
органіки. Застосовується при виготов-
ленні субстратів, торфосумішей, ґрунтів 
для вирощування розсади, овочів, квітів, 
кущів, плодових дерев та ін. в теплицях 
і у відкритому ґрунті; для облаштуван-
ня газонів. Збагачений фосфорними, 
калійними, азотними добривами та мі-
кроелементами, з додаванням баластів 
(агроперліт, вермикуліт, цеоліт, пісок, 
глина тощо) використовується в якості 
рівноцінного замінника мінерального 
(дернового) ґрунту. При внесенні тор-
ф›яного ґрунту збільшується аерація, 
водопоглинання і водоутримання, поліп-
шуються біологічні процеси і структура 
ґрунту, створюються умови більш пов-
ноцінного засвоєння поживних речовин 
рослинами. Крім того, даний торф може 
використовуватися для отримання гума-
тів калію або натрію - цінних органічних 
добрив, прискорювачів росту; виробни-
цтва паливних торфобрикетів    і пелет. 
Показники товарного торфу фрезерного: 
масова частка вологи 50-65%, зольність 
12-20%, ступінь розкладання 22-25%, об-
мінна кислотність рН (по КСl) 6,8-7,2.

• Торф екскаваторний (копаний)
Застосовується для виготовлення 

покрівельних ґрунтів при вирощуван-
ні печериць. Шар вологого, спеціально 
структурованого, дезінфікованого торфу 

м. Дніпро, вул. Івана Акінфієва, 5/1, 
тел./факс: +38 (0562) 32-16-34;

 e-mail: office@torfdom.com 
www.torfdom.com.ua 

Пропонує компанія «ТОРФДОМ»
(покрівки) товщиною біля 5 см наносить-
ся поверх грибного компосту. Саме в масі 
покрівки відбувається ріст грибного тіла. 
Без якісного торфу неможливо отримати 
добрий урожай шампіньйонів. Показни-
ки торфу: масова частка вологи 80-85%, 
зольність 12-25%, ступінь розкладання 
25-30%, рН (по КСl) 7,2-7,4. Завдяки ней-
тральній реакції торф не вимагає спеці-
ального додавання карбонатних матері-
алів (крейда, вапняк, дефекат), які під-
вищують лужність. Екологічно чистий 
торф видобувається з глибини не менше 
0,5 м від поверхні та не містить дерну, цві-
лі, патогенних грибів, грибів конкурен-
тів, шкідників печериць. Це підтвердили 
дослідження якості копаного торфу, про-
ведені в Українській лабораторії якості 
і безпеки продукції АПК. Пробні партії 
покрівельного грунту пройшли успішні 
випробування на одній з найбільших в 
Україні грибних ферм «РІО-шампінь-
йон» (Львівська обл.).

 підвищення стійкості рослин до не-
сприятливих факторів навколишнього 
середовища - заморозків, засухи, поганої 
освітленості, нестачі зволоженості;

- підвищення ефективності засво-
єння рослинами мінеральних речовин 
і мікроелементів, що дозволяє знизити 
норми витрати добрив і пестицидів на 
20-50%;

- активний розвиток всіх ґрунтових 
мікроорганізмів, що сприяє інтенсивно-
му відновленню й утворенню гумусу в 
грунті; 

- збільшення врожайності на 20-40% і 
скорочення термінів дозрівання на 10-12 
днів;

- поліпшення якості вирощеної про-
дукції

- збільшення вмісту вітамінів, білка, 
крохмалю, нуклеїнових кислот і цукрів, 
клейковини;

- запобігання надмірного накопичен-
ня нітратів у коренеплодах;

мулюють захисні сили організму. Імуности-
мулюючий ефект гумату сприяє успішному 
лікуванню масових інфекційних хвороб 
молодих тварин. Гумінові сполуки мають 
властивість утворювати плівку на слизовій 
оболонці шлунково-кишкового тракту, тим 
самим захищаючи організм тварин від ін-
фекцій і токсинів. 

Гумінові сполуки (калійні та натрієві 
солі гумінових і фульвокислот) знайшли 
широке застосування в сільському госпо-
дарстві, як індивідуальні продукти, так і в 
складі рідких та гранульованих органо-мі-
неральних добрив. Відомо про виробни-
цтво гуматизованих КАС, карбаміду, суль-
фату амонію, суперфосфату, азофоски, 
нітрофоски, діаммофоски. На відміну від 
звичайних органічних добрив (азотні, фос-
форні, тукосуміші.) та органічних (послід, 
компост), органо-мінеральні, крім азоту, 
фосфору та калію, містять біологічно ак-
тивні органічні сполуки, гумінові компо-
ненти, а також мікроелементи в хелатній 
формі. Використання гуматів дозволяє 
майже вдвічі підвищити ефективність 
засвоєння рослинами мінеральних ком-
понентів і, відповідно, знизити норми їх 
внесення, істотно підвищити врожайність 
і якість сільгосппродукції. Крім того, поліп-
шується міцність та водостійкість гранул, 
зменшується вимиваня азотних сполук. Гу-
мати, що містяться в добриві, покращують 
фізичні, хімічні та біологічні властивості 
ґрунтів, виконують захисну (протекторну) 
функцію, здатні відновлювати родючість 
бідних, виснажених, техногенно-поруше-
них грунтів.

Нині ринок перенасичений пропози-
ціями різноманітних гуматів. Головне, на 
що слід звертати увагу при їх викорис-
танні: хто виробник, концентрація діючої 
речовини і сировина, з якої цей гумат от-
римано. Основною сировиною для вироб-
ництва гумінових добрив-стимуляторів є 
природні леонардіт (окислене буре вугіл-
ля), торф, сапропель та лігнін. Але най-
більшу фізіологічну активність проявля-
ють гумінові речовини (солі гумінових ГК 
та фульвових кислот ФК), які виготовлені 
з торфу або сапропеля, саме через високу 
концентрацію ФК.

Таким чином, торф та продукти його 
переробки можуть сприяти підвищенню 
урожайності, якості сільгосппродукції, 
рекультивації і відновленню виснажених 
земель. Завдяки розробці найбільшого в 
Україні торф’яного родовища, компанія 
«ТОРФДОМ» має можливість забезпечити 
торфопродукцією фермерів та агропідпри-
ємства Придніпров’я, особливо врахову-
ючи те, що в нашому південно-східному 
регіоні торф’яників немає. Ускладненням 
є велика відстань (біля 1000 км) від Львів-
щини до Дніпропетровщини, та ми маємо 
можливість вантажити торф залізницею, 
що значно зменшує вартість перевезень. 
Спільно з Асоціацією фермерів та приват-
них землевласників можемо організувати 
транзитний склад торфу, для переванта-
ження в автотранспорт. Також, доречно 
розглянути питання про централізоване 
забезпечення аграріїв високоякісними гу-
матовими екстрактами, виробленими за 
технологією та на промислових потужнос-
тях компанії «ТОРФДОМ». 

• Екстракти торф’яних гуматів:
Гумінові сполуки були виділені з тор-

фу ще у 18 ст., а в 20 ст. гумати вже знайш-
ли широке застосування в якості ефек-
тивних органо-мінеральних стимулято-
рів росту рослин, що використовуються 
для обробки насіння, кореневих підкор-
мок, листової обробки в період вегетації. 

Наша компанія розробила технологію 
отримання екстракту гуматового торф›я-
ного рідкого і реагенту торфогідроксід-
ного порошкоподібного. Дані продукти 
виробляються шляхом механо-хімічної 
обробки низинного фрезерного торфу 
лугами та містять від 1% до 10% водороз-
чинних гумінових речовин (за даними 
ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агро-
хімії ім. Соколовського» м. Харків). 

Дані види продукції є екологічно 
чистими, що підтверджено висновками 
СЕС, і можуть бути використані в якості 
органо-мінеральних добрив у сільському 
господарстві. Їх використання дозволяє 
отримати наступні результати стосовно 
якості грунту та продукції:

- прискорення схожості насіння;
- більш потужний розвиток кореневої 

системи рослин;
- поліпшення якості розсади;

- підвищення родючості грунтів; по-
ліпшення фізико-хімічних властивос-
тей (водо-, газо-, теплообміну, ерозійної 
стійкості, буферності).

Гумінові сполуки зв’язують у важко-
доступні халатні комплекси продукти тех-
ногенного забруднення (сполуки важких 
металів, пестициди, радіонукліди та ін.), що 
перешкоджає їх надходженню з грунту в 
рослини, забезпечуючи екологічність про-
дукції.

Крім того, гумінові матеріали можуть 
бути ефективно використані в птахівни-
цтві та тваринництві.

У результаті досліджень було доведе-
но здатність гуматів покращувати обмінні 
процеси і підвищувати енергетику клітин. 
Гумінові препарати нешкідливі для тварин і 
людини. Вони не викликають алергії, не ма-
ють канцерогенних властивостей. Гумати - 
корисні й екологічно чисті натуральні кор-
мові добавки для сільськогосподарських 
тварин, птахів, риб. Додавання до кормів 
гумінових препаратів прискорює фермен-
тацію їжі за рахунок розвитку корисної мі-
крофлори шлунково-кишкового тракту. Гу-
мат, як каталізатор, впливає на метаболізм 
білків і вуглеводів бактерій. Гумати мають 
протизапальну дію, а гумінові кислоти сти-

Сфера діяльності компанії 
«ТОРФДОМ» (Україна, м. Дніпро) 
- розробка сучасних ресурсо- та 
енергозберігаючих технологій з 
метою підвищення ефективності 
виробництва та якості продукції, 
поліпшення екологічної обстановки 
переважно на підприємствах 
чорної, кольорової металургії та 
у сільському господарстві України. 
Впроваджені нами технології 
передбачають використання 
продуктів власного виробництва, 
виготовлених на основі торфу, 
який ми видобуваємо на власному 
ліцензованому торф‘яному 
родовищі.
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З доровенькі були!
Склад

Цей «побічний» продукт в різні часи зна-
ходив масу варіантів застосування. Кі-
сточки містять багато корисних речовин, 
що просто викидати їх – недозволена 
розкіш. Адже з них можна приготувати 
настої, масло, лікувальний екстракт і так 
далі. Природно, несправедливо ствер-
джувати, що в таких кісточках полягає 
тільки користь. Іноді буває й так, що 
краще відмовитися від їх використання. 
Якщо хочеться найкращим чином ви-
користовувати кісточки винограду, ко-
ристь і шкода їх повинні бути розглянуті 
дуже ретельно. Пояснюються вони, як і 
у всіх інших випадках, складом самого 
продукту.
Ніяких неймовірно рідкісних речовин у 
кістках немає. Але зате вони дозволяють 
наситити організм масою речовин, ко-
рисних для нього. У виноградних кісточ-
ках містяться вітаміни A, C, E, природні 
антиоксиданти, токоферол, близько 
десятка мінералів. Яким чином ці речо-
вини здатні впливати на здоров’я? 

Звичайно ж, якщо у вас є 
бажання і можливість засушити 
фрукти - обов’язково зробіть це, 
тим більше, що все так просто!                   
Ми розповімо, як правильно 
сушити фрукти на зиму.
Як сушити на свіжому повітрі
Старий і перевірений спосіб наших ба-

бусь - найбільш екологічно чистий і про-
стий варіант, що вимагає мінімум сил і 
енергії. Просто виберіть фрукти, розріжте їх 
за необхідності, викладіть на деко, застелене 
пергаментним папером, і виставте на місце, 
куди потрапляють прямі сонячні проме-
ні.  На ніч накрийте фрукти марлею.  Про-
цедуру повторюйте доти, поки фрукти не 

П рипаси на зиму Сушимо фрукти
стануть повністю сухими - в середньому 
це 2-3 дні. Будьте уважнми й не пересушіть, 
особливо це стосується того, як сушити 
яблука і груші на зиму - вони повинні бути 
жувальними!

Як сушити в духовці
У духовці можна сушити фрукти на-

віть тоді, коли немає сонця - це величезний 
плюс!  Підготуйте фрукти, викладіть їх рів-
номірно на деко, застелене пергаментним 
папером або марлею. Духовку розігрійте до 
70 градусів Цельсія і помістіть в неї деко. Су-
шити фрукти таким способом потрібно буде 
близько 7-12 годин. Краще робити це вдень, 
бо вночі залишати духовку ввімкненою не-
безпечно!

Як сушити в електросушарці
Відмінний спосіб для тих, хто любить лег-

ко сушити фрукти!  Для цього знадобиться 
спеціальний прилад - електросушарка.  Вам 
потрібно буде тільки помістити фрукти на 
лотки осушувача, ввімкнути пристрій і через 
10 годин отримати дуже смачну сушку! Піс-
ля приготування дайте фруктам охолонути і 
тільки потім розкладіть в пакетики.

ЯК СУШИТИ ФРУКТИ ТА ЯГОДИ: НЮАНСИ
 Щоб правильно сушити фрукти, потрібно:
 Вибирати фрукти середньої стиглості.
 Фрукти завжди потрібно мити та очищати за потреби. Ретельно готувати до сушки.
 Дуже важливий момент для тих, хто хоче правильно засушити груші і яблука, щоб 

вони не потемніли, замочіть їх перед приготуванням у лимонному соку близько 5 хвилин.
 Фрукти можна підсолоджувати медом або корицею.

Попит на виноград завжди був високим. Ця чудова ягода і в даний час затребувана, адже вона не 
тільки володіє чудовим смаком, але ще і використовується в якості «сировини» для приготування 
вина. А ось кісточки винограду зазвичай вважаються чимось «зайвим». Тому сорти винограду, що 

не містять їх, цінуються особливо високо. Але це зовсім неправильно, адже виноградні кісточки 
володіють масою цікавих якостей і навіть величезною користю.Виноградні кісточки

Користь
Яким чином ці невеликі насіння змо-
жуть впливати на здоров’я, безпосеред-
ньо визначається способом їх підготов-
ки. При тих чи інших проблемах реко-
мендується використовувати якийсь 
конкретний засіб, приготовлений з на-
сіння. Але загальні корисні властивості 
кісточок полягатимуть у наступному.
Зберігають молодість організму і підтри-
мують його нормальну роботу в цілому. 
У першу чергу таку дію можна списати 
на те, що в насінні присутній багатий 
набір антиоксидантів.
Виводять токсини. Причому виноград-
ному насінню під силу позбавити вну-
трішні органи від продуктів розпаду різ-
ного роду. Цією якістю насіння зобов’я-
зане токоферолу, який у них міститься в 
значному обсязі.
Забезпечують профілактику ракових 
пухлин. Наприклад, екстракт кісточок 
здатний, як вважається, боротися з но-
воутвореннями, що вже з’явилися.
Для чоловіків насіння винограду осо-

бливо цінне, адже підтримують потен-
цію.
Регулярно вживаючи «препарати» на 
основі виноградних кісточок, можна 
впоратися з проявами депресії і захи-
ститися від стресів. В результаті зникає 
дратівливість, підвищується працездат-
ність.
Косметичні можливості кісточок вино-
граду теж високо цінуються. Щоб поз-
бутися від зморшок, можна використо-
вувати масло з кісточок. Крім того, вона 
сприяє утворенню колагену. Таке масло 
можна використовувати і для поліпшен-
ня стану волосся.

Підтримати імунітет з допомогою насін-
ня винограду теж вийде. Все-таки при-
сутні в них вітаміни допомагають у за-
хисті від застуди та інших захворювань.

Шкода
Можливий шкідливий вплив народних 
лікувальних засобів повинен хвилювати 
всіх, хто забажає  скористатися ними. 
Інформації про те, чим може бути шкід-

ливе насіння винограду, небагато. І все 
одно деякі дані про його шкоду є. 
Фахівці стверджують, що виноградне 
насіння потенційно здатне спричиня-
ти шкоду такого характеру.
Сповільнюють процеси травлення.               
У принципі, якщо не зловживати засо-
бами з цього продукту, шкода навряд чи 
проявиться. Але ж випадки недотриман-
ня рекомендованих дозувань зустріча-
ються ще часто.
Є припущення, що вживання самих 
виноградних кісточок підвищує ризик 
запалення апендикса. Але варто визна-
ти, що апендицит – захворювання дуже 
складне і незрозуміле, щоб стверджува-
ти це напевно.
При використанні масок теж слід ви-
являти обережність. Такі маски часто 
призводять до закупорювання сальних 
залоз.
Не можна говорити, що виноградні кі-
сточки, дійсно, дуже небезпечні. Все-та-
ки їх корисні якості виражені набагато 
сильніше. 
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Календарик

На святковий стіл

З  діда-прадіда
Дев’ятнадцятого серпня - 
Преображення Господнього 
або ж  Спаса. Це народне 
свято східних слов’ян 
відоме з давньоруських 
часів. Святкування 
Преображення триває 
девять днів, з 18 до 
26 серпня. За древнім 
церковним звичаєм  
святять груші, яблука, 
мед і об жинкові вінки або 
жмут колосся жита й пше-
ниці. Тому в народі цей день 
називають Другим або 
Яблучним, Спасом. 

ЗА прикметами Яблучний Спас 
ототожнюється з  настанням 

осені і перетворенням природи. 
Прийнято вважати, що ночі після 
Спаса  стають набагато холодні-
шими.  У середній смузі України 
від цього дня вже можуть почи-
натися приморозки, а тому й ка-
жуть: «Прийшов Спас, держи ру-
кавиці про за пас!»

Зі святом Спаса пов’язані різні 
обжинкові обряди: святять у цер-
кві обжинкові вінки, на ниві став-
лять  «Спасову бороду»  -  останні 
незжаті колосся, які просто на 
полі урочисто зав’язуються чер-
воною стрічкою, і приноситься 
в жертву хлібина. Цей обряд має 
також назву Велесової або Дідової 
бороди. До церкви несли святити 
квіти, мак, вірячи, що обсипання 
свяченим маком перешкоджає 
ходити до хліва відьмам, а до дому 
— ходячим покійникам. Після 
посвяти квіти й голівки маку кла-
дуть за іконами, де вони зберіга-
ються до весни. Весною мак роз-
сівають по городу, а сухі квіти на 
Благовіщення вплітали до своїх 
кіс — «щоб не випадало з голови 
волосся».

На Спас  поминають помер-
лих.  За народною міфологією, 
це третій виступ мер ців на світ у 
весняно-літньому сезоні: мерці 
з’являються на  Страсний Четвер, 
на  Зелені Свята  і на Спаса.  Наш 
народ вірить, що предки сприя-
ють цвітінню і дозріванню пло-

блучний СпасЯ

Колись видатний індійський діяч 
Махатма Ґанді сказав: «Моральний 
прогрес нації можна виміряти тим,                    
як ця нація ставиться до тварин». 
У третю суботу серпня відзначається Всесвітній 
день бездомних тварин. Дата з’явилася в 
календарі з ініціативи Міжнародного товариства 
прав тварин. Організація виступила з цією 
пропозицією в 1992 році, і починання підтримали 
зоозахисні організації різних країн.  
Це, звісно ж, не свято, а привід звернутися 
до проблеми бездомних тварин, розповісти 
максимальній кількості людей про їх трагічну 
долю. По всьому світу в цей день проходять 
просвітницькі та благодійні заходи. Волонтери 
проводять конкурси й аукціони, щоб зібрати 
кошти та  спрямувати на допомогу бездомним 
тваринам. Також цей день - хороший шанс 

Яловичина з яблуками в горщику  
Яловичина (філе) - 800 г,  яблука (кислі) - 3-4 шт.,  молоко (3,2%) - 
склянка, масло - 60 г,  борошно - 60 г,  сіль, перець - за смаком.  
Яловичину порізати на дрібні шматочки, злегка їх відбити, приправи-
ти сіллю і перцем. З яблук витягнути серцевину, не розрізаючи плоди, 
очистити їх від шкірки і нарізати тонкими кружечками. Керамічний 
горщик для запікання змастити вершковим маслом, викласти його 
зсередини половиною яблук, потім покласти м’ясо і накрити рештою 
яблук. На сковороді розігріти олію, обсмажити борошно, влити моло-
ко, перемішати так, щоб не було грудочок, додати перець.  
Залити соусом м’ясо та яблука. Закрити горщик і поставити його в хо-
лодну духовку. Томити при температурі 180 градусів 1,5 години. Пода-
вати з картопляним пюре або картоплею, приправленою вершковим 
маслом, кропом і часником.  
Варіант рецепта: якщо хочете, щоб вийшло блюдо, більш насичене 
ароматами, то разом з соусом до яловичини додайте пару листочків 
лаврового листа або гілочку чебрецю.  
 
Гарнір з яблук  
З яблук виходить чудовий гарнір до страв з птиці - до вареної курки, 
до медальйонів з індички, до курячих котлет.  
 Яблука (антонівка, великі) - 6 шт.,  масло вершкове - 1 столова ложка,  
мед - 1 чайна ложка,  - соєвий соус - 2 чайних ложки,  перець чорний 
(середнього помелу) - за смаком 
Яблука очистити від насіння і шкірки, нарізати кубиками. На сково-
роді розтопити вершкове масло, викласти яблука, перемішати, накри-
ти кришкою і тушкувати на маленькому вогні до повної м’якості. При-
правити медом, соєвим соусом і перцем. Потомити ще 1,5 хвилини. 
Якщо шматочки яблук не розійдуться, потрібно збити блендером до 
однорідної маси.  
Варіант рецепта: за тим же принципом можна зробити і соус до м’яса 
або до птиці. У готове пюре додайте сметану або вершки і ще раз про-
грійте (але не давайте масі закипіти).  
 
Ароматні оладки з яблуками і корицею  
Напевно, багатьом цей рецепт навіє спогади з дитинства, коли ви про-
кидалися вранці від неймовірного запаху, що долинав з кухні, і знали, 
що ось зараз мама наллє вам склянку молока, покладе на тарілку гірку 
ароматних оладок з яблуками, а потім - весь день на вулиці , тому що 
канікули! Нехай і вашим дітям буде що згадати. Не полінуйтеся, і при-
готуйте для них це диво.  
Кефір - 250 мл., борошно пшеничне - 150 г., ц укор - 50 г.,  яйця курячі 
- 2 штуки,  сіль - 0.5 ч. л.,  
сода - 0.5 ч. л.,  яблуко - 1 шт.,  кориця (мелена) - 2 ч. л.,  олія соняшни-
кова рафінована - 4 столові ложки.  
Для оладок нам знадобиться склянка кефіру кімнатної температури, 2 
яйця, 150 г борошна, 50 г. цукру, щіпка соди і солі, одне велике аромат-
не яблуко і кориця.  
Яблуко помити, видалити насіння і шкірку, дрібно порізати. З’єднати 
яйця, борошно, цукор і сіль. Соду розмішати в склянці кефіру, а потім 
додати до продуктів. Добре все перемішати, щоб не було грудок. Дода-
ти в тісто порізане яблуко і 1-2 ч. л. кориці, і ще раз все перемішати.  
У сковороді розігріти 3-4 ст. л. рослинної олії. Смажити оладки на 
середньому вогні, викладаючи тісто столовою ложкою. Оладки сма-
жити з двох боків до золотистого кольору.  
Готові оладки трохи остудити і можна подавати.  
Варіант рецепта: щоб оладки прийняли більш яскравий смак, яблука 
краще вибирати кислих сортів.  
 
Яблучний квас-сидр  
Це рецепт для терплячих - результат доведеться чекати від тижня до 
десяти днів. Однак сам процес простий і не вимагає великих фінансо-
вих витрат. Особливо, якщо у вас яблука зі свого саду.  
Яблука - 4 кг,  цукор - 1 кг,  вода - 5 літрів.  
Воду прокип’ятити і остудити (можна взяти фільтровану або бутильо-
вану негазовану). Яблука очистити від шкірки, видалити серцевину, 
порізати на восьмушки, скласти у велику скляну ємність (наприклад, 
в десятилітрову бутель). Засипати цукром. Струсити так, щоб цукор 
трохи спустився вниз. Залити водою. Накрити марлею, складеною в 
5-6 шарів. Поставити в тепле місце. Не перемішувати. Переставляти з 
місця на місце теж не варто: краще, якщо ви на час бродіння залиши-
те напій у спокої. Через тиждень кілька разів процідити, розлити по 
пляшках і прибрати на кілька годин у холодильник. 

дів, охороняють ниви, садки і 
городи... Тому в ці дні приносили 
жертви Роду і Рожаницям як ро-
динним богам. Саме їм урочисто 
виготовляли і запалювали спасів-
ські свічі з нового воску, криши-
ли хліб, виливали медовий напій.

Напередодні Другого Спаса 
подекуди збереглося  таємни-
че заклинання Житника  - духа 
ниви, щоб земля була родючою. 
На Яблучний Спас також  побу-
тували обряди з водою: свяченою 
водою окроплювали зорану під 
озимі землю. 

Обрядовою їжею  на цей день 
є  «шулики»:  замішують пісно-
го коржа на соді й випікають його 
в печі. Готовий корж ламають на 
шматки та вимішують в макітрі з 
перетертим маком і свіжовикача-
ним медом. Святковою стравою 
на Спаса були печені яблука. Вер-
хівку з хвостиком відрізали, вий-
мали середину з насінням, клали 
туди мед або цукор і запікали в 
печі. Готують  пироги  й штруде-
лі з яблучною начинкою. Їдять їх 
із узваром або грушівником - ки-
селем зі свіжих груш.

Перед Спасом є два тижні 
посту - «Спасів ка». Існує легенда, 
що спасівка - це є продов ження 
Великого посту. Бог призначив 
для Ве ликого посту дев’ять тиж-
нів, а святі отці поча ли просити 
Бога, щоб щось із тим зробив, бо 
для людей затяжко витримати та-
кий довгий піст. Тоді Бог розділив 
той піст на дві частини: сім тижнів 
навесні перед Великоднем і два 

тиж ні в кінці літа перед Спасом. 
Ось чому за народ ним віруван-
ням у спасівку треба так само по-
ститись, як і у Великий піст.

В Україні була дуже сильно 
розвинута магія початку, тому 
й перші плоди Землі потребува-
ли ритуального освячення, щоб 
забезпечити достаток протягом 
року. А це досягалося і через по-
жертву.  Приносили жертви воді, 
вогню,  волхвам, кумам та сусі-
дам,  яких наділяли яблуками, 
грушами, медом, сотами тощо. 

В Україні прийнято також 
плести  ритуальні віночки.  Один 
із таких віночків –  вінок Спа-
са – плетуть навесні, як заквітнуть 
зозулині черевички та яблуні. До-
дають ще вишневі листочки. На-
дягають вінок лише на Спаса. До 
віночка прив’язувалися відповідні 
стрічки: посередині – жовтогаря-
ча, далі голубі, сині, жовті, фіоле-
тові – кольори Спаса.  Жовтий – 
колір сонця. 

Одягали той віночок дитині з 
трьох років. На Спаса. Як давали 
яблучко, то приказували: «Здоро-
вому тілу – здоровий дух!»

На честь свята - Яблучного 
Спаса - ми пропонуємо 

вам приготувати 
запропоновані рецепти                

і пригостити ними сім’ю     
та своїх друзів.

Народні прикмети:
 Прийшов Спас - бери рукавиці про запас.
 До Спасівки бджола робить на пана, а після Спасівки на себе.
Як у Спасівку будуть великі вітри, то зима буде з віхолами та 

лютими морозами.
 Якщо у Спасівку на деревах жовтіє листя, це віщує ранню осінь.
 Якщо на Спаса нема дощу, то це прикмета, що буде чудова суха 

осінь. Дощів небагато буде.
Якщо на Спаса йде дощ, січень наступного року буде сніжний, 

якщо спекотно - січень морозний.
 Пройшов Спас - пішло літо від нас.

За інформацією порталу «Українські традиції».

Сумний день
безпритульних

знайти господаря для безпритульного пса чи кота.  
Одне із завдань Дня бездомних тварин - пробудити 
у власників домашніх  тварин свідоме ставлення 
до своєї ролі, з тим, щоб запобігти поповненню 
лав бездомних кішок і собак за рахунок 
неконтрольованого розмноження домашніх 
вихованців..  
Перший закон, спрямований на захист тварин від 
жорстокості, був прийнятий у Великобританії. 
Це сталося в 1822 році. А найсприятливіші для 
тварин умови існують в Австрії, де законодавство 
забороняє, наприклад, обрізати собакам хвіст і 
вуха, використовувати диких тварин у цирках, 
продавати цуценят і кошенят у вітринах 
зоомагазинів і так далі.
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