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ДРУГИЙ тиждень                                          
у Криворізькому районі                         
на Дніпропетровщині масово, 

цілими вуликами і пасіками, 
гинуть бджоли. І дуже швидко тут 
склалася навіть не надзвичайна, а 
катастрофічна ситуація. У перший 
день біди вимерла перша тисяча 
бджолосімей. Опівдні наступного 
і друга, даруйте, полягла. Ясна 
річ, що це страждають переважно 
приватні пасіки одноосібників, 
однак фермерські також. Їх власники 
– разом зараз понад дві сотні осіб 
- зазнають уже і мільйонні втрати. 
Першими гинуть так звані льотні чи 
робочі бджоли, які й збирають та 
несуть у свої соти нектар. Та слідом 
вулики дійсно порожніють повністю. 
Вони відновленню уже не підлягають.

S OS!
Нова 30-кілометрова «Чорнобильська» зона на мапі України

- Натомість коло них і навколо купа-
ми лежать мертві комахи-трудівниці, - 
каже голова тутешньої гільдії бджолярів 
Павло Герб, який першим забив триво-
гу. – Я коли побачив це на своїй пасіці, у 
мене в очах потемніло. Перед льотками 
земля була заслана товстим шаром мерт-
вих бджіл. Підняв кришку одного вулика, 
другого – порожні живими і переповнені 
мертвими. Відразу зателефонував знайо-
мим пасічникам. У них те саме. У всіх се-
лах, у які дзвонив – у Кудашівці, Валово-
му, Гейківці, Анастасівці, Христофорівці, 
Софіївці та Данилівці…

На третій день стало ясно, що тут 
виникла своєрідна «чорнобильська» - 
тридцятикілометрова - зона, в якій заги-
бель бджіл не припинялася. Навпаки, як 
свідчили пасічники з різних її куточків 
Владислав Шумило, Марина Григорен-
ко та В’ячеслав Корпець, чимдалі дужче 
наростала. А це свідчило про те, не сум-
нівалися вони, що перша версія, котра 
виникла – місцеві фермери обробили 
свої ріпакові посіви отрутохімікатами, 
не попередивши про це ні пасічників, ні 
сільські ради – ще й не вся правда. І рані-
ше ж вони як наземними засобами, так і з 
повітря літаками захищали від шкідників 
та бур’янів свій ріпак, але настільки жах-
ливих наслідків не спостерігалося досі 
жодного разу. Значить на цей раз обро-
били більш ніж сильними пестицидами 
або гербіцидами – чи як? 

Будь-які спроби бджолярів вийти 
на зв’язок з фермерами не принесли до 
цих пір бажаних результатів. Єдиний 
агроном одного з ФГ Віктор Сукач лиш 
у телефонному режимі запевнив, наче 
будь-які звинувачення безпідставні або як 
мінімум передчасні. Так, хімічну обробку 

посівів дійсно проводили, одначе ви-
тримуючи усі вимоги – і крапка. Біль-
ше того, інші фермери дружно взялися 
відбиватися, наче пасічники «перекла-
дають провину зі своєї хворої голови на 
чужу здорову». В тому розумінні, що 
бджолине плем’я нині дуже потерпає 
від безлічі захворювань та шкідників, 
від патогенних мікроорганізмів, усіля-
ких грибків, кліщів, вірусів та бактерій, 
а пасічникам не вдається від них ряту-
вати свої бджолосім’ї, от «і хапаються 
за слоломину»,  «шукають крайніх, 
аби хтось відшкодовував їм збитки, які 
несуть через власну ж насправді безпо-
радність». Навзамін пасічники зі свого 
боку раптом оприлюднили «сенсацій-
ну» версію, ніби мало того, що ферме-
ри «понад будь-які норми ллють от-
руту» - вони наче ще й «змішували її з 
патокою». Задля того, «щоб отрута мов 
приклеювалася до рослин і не щезала 
чи не змивалася якомога довше». А що 
таке патока, не сільським же людям 
пояснювати. Солодка й густа речовина, 
«відходи» при виробництві цукру або 
крохмалю. Хіба ж не ясно, що бджоли 
роями налітають на таку пахучу «при-
наду»? Звідки їм знати, настільки вона 
небезпечна?! Отож суперечка в регіоні 
спалахнула і зав’язалася не на жарт. 
Скажімо, запідозрили в «нечуваній 
халатності» і фермера з села Нового 
Кременчука, котре поблизу Гейківки, 
одначе він категорично не погодився 
визнавати за собою вину «у спричинен-
ні такого лиха». Поки не буде доведено, 
мовляв,  «лабораторно, що на значних 
площах сталося передозування засоба-
ми захисту рослин, звертайте краще 
таки на себе».

Та коли в епіцентрі 30-кілометрової 
зони опинилося відоме тут аграрне під-
приємство «Христофорівське», усі гріхи 
почали перекидати на нього. І не тільки 
ополчилися пасічники Криворізького рай-
ону. Біда дістала та зачепила своїм чорним 
крилом кілька сіл і сусідніх Долинського 
Кіровоградської та Казанківського Мико-
лаївської областей. Тепер запущено ще 
одну версію, суть якої – аграрне підприєм-
ство наче скористалося надто сильними, 
шкідливими й для людей, не те що для 
комах, препаратами. Застосовували пести-
циди, які містять діючу речовину, яка ніби 
категорично заборонена для використання 
в аграрному виробництві. Звідки така підо-
зра? Два пасічника – Михайло Ротарь з-під 
Кривого Рогу і Олексій Малиновський з 
сусідньої Кіровоградщини – в один голос, 
наче змовившись, звертають увагу на те, 
що випадки загибелі бджіл після обробки 
полів хімікатами в останні роки не рідкісні, 
але щоб «в отаких масштабах, як зараз, ще 
ніколи не було та і в найстрашніших снах не 
виділося». А що це так, то таки так: на мо-
мент, коли готувався до друку цей матеріал, 
за підрахунками все того ж лідера Кри-
ворізької гільдії бджолярів Павла Герба ра-
хунок повністю загиблих бджолиних родин 
перевалив тут за п‘ять тисяч. Пасічники, які 
втратили по сто, двісті і більше вуликів, не 
те що в розпачі – на грані банкрутства. Для 
них це все одно, що втрата усіх засобів для 
існування. Вони бояться самі вживати і про-
давати «найцілющіший» травневий мед, 
який встигли накачати за кілька днів до ма-
сового вимирання своїх бджолосімей. І усі 
хором тепер запитують, а хто ж відшкодує 
їм втрачене? І чи відшкодує взагалі?

Глобальні кліматичні зміни, які 
призводять до зниження виробни-
цтва сільськогосподарської продукції 
та проблема продовольчої безпеки 
у світі вимагають серйозної адапта-
ції сільського господарства до нових 
умов. Так, реагуючи на виклики, Мі-
нагрополітики разом з ФАО (Продо-
вольча та сільськогосподарська ор-
ганізація ООН) підготували проект 
стратегії з адаптації українського сіль-
ського господарства до зміни клімату, 
яка базується на переорієнтації чин-
них систем та створенні кліматично 
оптимізованого сільського господар-
ства.

Про це зазначила заступник міністра 
аграрної політики та продовольства 
України Олена Ковальова під час друго-
го блоку аграрного форуму, в рамках аг-
ропромислової виставки «Агро-2018», на 

тему «Адаптація сільськогосподарського 
виробництва до змін клімату»

«Основні заходи з адаптації сільсько-
го господарства до змін клімату будуть 
спрямовані на стимулювання інновацій-
ної діяльності, розвиток біотехнологій та 
селекції, підвищення ефективності водо-
користування, ведення кліматично орієн-
тованого сільського господарства тощо. 
Окрім того, підвищення продуктивності 
нашого сільського господарства, його 
стійкості до зовнішніх чинників є запо-
рукою збереження позиції України як га-
ранта глобальної продовольчої безпеки», 
- відзначила Олена Ковальова.

Заступник міністра додала, що від-
повідний документ, який розроблено з 
урахуванням напрацьованого світового 
досвіду, зараз знаходиться на громадсько-
му обговоренні.

Під час заходу було проінформовано, 

що за результатами глобального моде-
лювання, за 30 років лише кліматичний 
чинник спричинив зниження урожай-
ності пшениці в усьому світі на 5,5%, а ку-
курудзи – на 3,8%.

Також було наголошено на важливості 
зрошення, оскільки в Україні в останні 
роки спостерігається інтенсивне підви-
щення температури. Так, на сьогодні те-
риторія посівних площ, які потребують 
епізодичних поливів, оцінюється у 90%.

Крім того, було відзначено, що підви-
щення температури повітря в Україні 
покращило умови перезимівлі озимих 
культур, за останні 10 років практично не 
було значних втрат за рахунок сильних 
морозів, а також з’явилася змога роз-
ширити кількість сільськогосподарських 
культур для вирощування в Україні, зо-
крема, на Півночі.

За інформацією Мінагрополітики. 

Глобальна проблема
Сільське господарство має стати кліматично адаптованим

За останні роки в Україні стало менше 
працівників на виробництві, кількість 
чиновників збільшилася, а в агросекторі 
офіційно задіяно всього п’ять відсотків 
працездатних українців.  У той же час, за 
прогнозами експертів, кількість бюджет-
ників буде скорочуватися в зв’язку            з 
реформами медицини і освіти. 

УКРАЇНА залишається аграрною країною, 
в останнє десятиліття обсяг експорту 

сільгосппродукції тільки зростає.  Але при 
цьому робітничий клас в країні, як і раніше, 
домінує.  За офіційною статистикою, кожен 
четвертий працює на заводі або фабриці.  У 
ці 24% входять не тільки ті, хто стоїть біля 
верстата, але й інженери, технологи, інший 
персонал підприємства.  
В агросекторі зайнято всього 5%, хоча, на 
думку HR-експерта rabota.ua Тетяни Пашкі-
ної, реально в сільському господарстві пра-
цюють майже вдвічі більше людей, але вони 
не оформлені і статистикою не охоплені.  Те 
ж стосується будівництва, де нелегалів до по-
ловини, і торгівлі.  Втім, навіть офіційно у нас 
кожен десятий - працівник прилавка, перш 
за все у великих і середніх торговельних ме-
режах, де контроль з боку держави за дотри-
манням трудового законодавства суворий.  
Те, що робочі руки враховані не в повному 
обсязі, визнає і статистика: за даними Дер-
жстату, у нас за підсумками I кварталу по-
точного року з 17 млн. працездатних у штаті 
7,6 млн. чол.  Ще 3,7 млн.   чол.  статистика 
вважає «неформально працевлаштовани-
ми» - це ринкові торговці, сервіс (ремонти, 
транспортні послуги), заробітчани. Понад               
5 млн. - тимчасові працівники за трудовими 
договорами або безробітні. 
Чиновників на душу населення у нас дещо 
менше, ніж у деяких західних країнах, хоча 
їх таки чимало - 5% держслужбовців і 3% 
-  в місцевих органах влади. 

Один із сошкою,
а семеро - 
з ложкою
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Н адважливі акценти

ЯК УЖЕ ПОВІДОМЛЯЛО-
СЯ, 24 травня детективи 

НАБУ та САП взяли на гаря-
чому суддю Бабушкінського 
районного суду м. Дніпра А. 
Леонова, який протягом ба-
гатьох років безкарно допо-
магав рейдерам «віджимати» 
підприємства.  У проваджен-
ні Вищої ради правосуддя  
перебувають скарги на його  
протиправну діяльність. Од-
нак з невідомих причин, суд-
дю Леонова не було затри-
мано безпосередньо після 
вчинення злочину в порядку 
ст. 208 КПК України, незважа-
ючи на те, що ст. 49 ЗУ «Про 
судоустрій та статус суддів» 
надає дозвіл на затримання 
судді без згоди Вищої ради 
правосуддя під час або відра-
зу ж після вчинення тяж-
кого або особливо тяжкого 
злочину. Повідомлення про 
підозру у вчиненні особли-
во тяжкого злочину – ч. 4 ст. 
368 КК України було вручено 
лише через 5 днів – 29 травня 
ц. р.. Клопотання керівника 

Боротьба з корупцією чи імітація?
«Боротьба з корупцією в Україні зводиться до імітування!», -                             

про це під час прес-конференції в  інформаційномі агентстві  УНІАН  
заявив голова ГО «Асоціація фермерів та приватних землевласників 

Дніпропетровської області (оновлена)» Анатолій Гайворонський. 
Створені спеціальні антирейдерські комісії при Кабінеті  Міністрів                         
та в областях,  які покликані захищати та оперативно вирішувати 
питання щодо рейдерських захоплень підприємств – ніщо інше як  

бутафорія. Насправді ці органи є «громовідводами», їхня діяльність лише 
номінальна, по суті, в країні нічого не робиться задля подолання корупції 

та знищення такого явища, як рейдерство.  

Спеціалізованої антикоруп-
ційної прокуратури Назара 
Холодницького про відсторо-
нення судді Леонова від здій-
снення правосуддя призначе-
но Вищою радою правосуддя 
лише на 7 червня – через два 
тижні після вчинення суддею 
особливо тяжкого корупцій-
ного злочину. Також з незро-
зумілих причин керівник 
САПу  Назар Холодницький 
звернувся до ВРП із  клопо-
танням про застосування від-
носно Леонова А.А. запобіж-
ного заходу у вигляді домаш-
нього арешту, що є просто 
обурливим, оскільки вчинено 
особливо тяжкий злочин! На 
4 червня був призначений 
розгляд у ВРП скарги Націо-
нального агентства з питань 
запобігання корупції (НАЗК) 
на А. Леонова., однак з невідо-
мих причин розгляд скарги 
знято з порядку денного. Тоб-
то, замість того, щоб, будучи 
затриманим на одержанні 
хабара в особливо великому 
розмірі (30 тисяч у.о.), бути 

негайно поміщеним за грати, 
де місце злочинцю, А. Леонов 
протягом двох тижнів пере-
буває на свободі, маючи змо-
гу впливати на правоохорон-
ні органи з використанням 
корупційних зв’язків, впли-
вати на свідків, маючи доступ 
до матеріалів судових справ. 
Більш того, увесь цей час Ле-
онов продовжує здійснювати 
правосуддя.

З викладеного вбачаєть-
ся очевидна зацікавленість 
як САП, НАБУ так і ВРП у 
сприянні ухиленню суддею 
А. Леоновим дисциплінарної 
та кримінальної відповідаль-
ності за численні скоєні ним 
правопорушення, серед яких 
– особливо тяжкий коруп-
ційний злочин.  Ми бачимо, 
як організоване злочинне 
угрупування, члени якого 
посідають  посади у вищих 
ешелонах різних гілок влади, 
відверто та цинічно  захищає 
одного  з своїх  членів – суддю 
Леонова, діяльність якого ро-
ками сприяла реалізації зло-

дійських намірів цього орга-
нізованого угрупування. 

Вважаємо за необхідне 
зазначити, що боротьба з 
рейдерством стане ефектив-
ною лише тоді, коли особи, 
що є організаторами рей-
дерських захоплень, а також 
державні реєстратори, нота-
ріуси, судді будуть притягу-
ватися до кримінальної від-
повідальності та одержувати 
за свої злочинні дії реальні 
покарання! Однак на тепе-
рішній час фактично сама 
державна влада перешкод-
жає ефективному здійснен-
ню такої боротьби. А ство-
рені антирейдерські комісії 
можуть лише засвідчувати 
сам факт рейдерства, а не 

впливати на протиправні рі-
шення суддів.  

Закликаємо громадськість, 
представників ЗМІ, громад-
ських організацій не дати 
можливості можновладцям, 
чиновникам та суддям, на 
кшталт Леонова А.А., ухиля-
тися  від кримінальної відпові-
дальності за корупційні діян-
ня, які спряють рейдерству та 
іншим негативним явищам у 
нашому суспільстві!  

Олена МЕРЕЖКО.
P.S. 
Коли звіт із прес-конференції 
готувався до друку, надійшла 
інформація, що спійманий 
на хабарі суддя А. Леонов 
перебуває під цілодобовим 
домашнім арештом.

Володимир Рудниченко, 
радник практики 
кримінального права 
Integrites
Ситуація зміниться одно-

значно. Але яким чином вона 
зміниться, це уже питання ці-
каве. У Національному анти-
корупційному бюро (НАБУ) 
стверджують, що це єдиний 
спосіб досягти ефективної бо-
ротьби з корупцією під час роз-
слідування і розгляду дій щодо 
кримінальних проваджень. Од-
нак, більш стратегічно довести 
реформу в судовому корпусі до 
того рівня, коли всі судді і всі 
суди будуть об’єктивно розгля-
дати кримінальні провадження 
стосовно топ-посадовців.

Однак, при цьому є і зворот-
ний бік. А саме певний вплив 
працівників НАБУ та їхнього ке-
рівництва на суддів. Не потрібно 
забувати, що такий самий вплив 
може здійснюватиися на суддів 
новоствореного Вищого антико-
рупційного суду. Сам факт змі-
ни назви суду, на жаль, не може 
гарантувати бізнесу факт, що не 
буде певних спекуляцій і переви-
щень суддями повноважень під 
час надання дозволів на обшук. 
Кодекс говорить одне, а, по суті, 
все відбувається трошки по-ін-
шому, навіть враховуючи зміни 
щодо закону «маски-шоу стоп».

Тобто є певний вплив, що 
десь суддя просто об’єктивно 
не встигає дослідити певні об-
ставини, однак, загалом бачить 

Як змінить життя українського бізнесу 
Антикорупційний суд О кремі думки

Верховна Рада 7 червня виконала одну з головних вимог 
Міжнародного валютного фонду (МВФ) прийняла закон про 
Антикорупційний суд, від якого залежить не тільки рівень 
корупції в Україні, а й ситуація у всій економіці.
Це рішення далося українській владі не просто. Так, у січні 2018 
року МВФ розкритикував президентський законопроект. 
Зокрема, зауваження фонду були розбиті на три групи - про 
процедуру добору суддів, про положення закону, спрямовані 
на гальмування створення АКС, а також про юрисдикцію суду. 
Загалом у документі - 9 системних зауважень. Законопроект 
створював юридичні можливості для додаткових затримок під 
час створення антикорупційного суду, стверджував кредитор.
Однак, після чотирьох сесійних днів розгляду поправок і 
декількох місяців переговорів з МВФ і Венеціанською комісією, 

спірною залишалася правка щодо повноважень Громадської 
ради у процесі добору суддів, яку так і не погодили з фондом.
Також на ухвалення законопроекту впливав і прем’єр-міністр 
Володимир Гройсман. Він навіть заявляв про можливу 
відставку у зв’язку зі зривом створення нового судового 
органу.
Втім, причина таких заяв зрозуміла. Адже, без створення 
Антикорупційного суду країна не отримає чергового траншу 
МВФ і втратить макроекономічну допомогу ЄС. А без 
допомоги кредиторів обслуговувати свої борги буде вкрай 
складно, і країна опиниться на межі дефолту.
«НВ Бізнес» опитав експертів, щоб дізнатися, наскільки 
реалістичні плани щодо знищення корупції і до яких змін 
потрібно готуватися бізнесу.

підстави для задоволення, задо-
вольняє питання на обшук. Крім 
того, часта робота між одними й 
тими самими суддями і детекти-
вами несе ризик того, що можуть 
бути певні зловживання. Тобто 
це стосується впливу на бізнес у 
стратегічному розумінні. Коруп-
цію не побореш лише створен-
ням спеціалізованого суду. Там 
має бути суттєво більше кроків 
і підстав для того, щоб з нею 
успішно боротися

Загалом, зміни пересічний 
громадянин і бізнес відчують 
десь років через 7-10 після того, 
як суд запрацює.

Анна Дерев’янко, 
виконавчий директор 
Європейської бізнес 
асоціації.
Для компаній питання ефек-

тивної боротьби з корупцією в 
країні є достатньо пріоритетним. 
Адже створивши Антикорупцій-
ний суд, Україна отримає транш 
від МВФ, який для бізнесу є ще 
одним маяком про збереження 
макроекономічної стабільності.

Також створення такого ан-
тикорупційного органу сприя-
тиме боротьбі з корупцією, яка 

негативно впливає на бізнес. 
Звичайно, створення однієї анти-
корупційної інституції, зокрема 
суду, це корисно, але втім не змо-
же суттєво змінити ситуацію.

Я не ідеалізую створення 
антикорупційного суду, однак 
вважаю, що потрібні дії допомо-
жуть бізнесу зрозуміти, що ми 
йдемо у правильному напрямку. 
Окрім судової реформи бізнесу 
потрібна ефективна реформа 
правоохоронних органів, ре-
форма землі, і навіть ефективна 
приватизація, яка формуватиме 
довіру бізнесу. Загалом, сьогод-
нішня ситуація з затягуванням 
траншу, із затягуванням реформ 
є досить небезпечною для май-
бутнього країни.

Віталій Шабунін, голова 
Центру протидії корупції
Головна перепона для при-

ходу іноземних інвестицій по-
лягає у корумпованості судової 
і правоохоронної систем. Це 
та проблема, з якою поклика-
не боротися антикорупційне 
бюро та існуючий суд, який не 
справляється з цим, бо є не-
від’ємною частиною корупцій-
ної системи.

135 справ у суді щодо поса-
довців, 200 обвинувачених, і не-
має ухвал суду, тому що старий 
корумпований суд просто не 
розглядає ці справи.

Затягування його створення 
Верховною Радою зрозуміле. 
Адже політичній еліті не потрі-
бен суд, який буде саджати їх у 
тюрму. Вони б і не ухвалили цьо-
го закону, якби не тиск усереди-
ні країни і не тиск міжнародних 
партнерів.

Практика розслідувань 
НАБУ свідчить, що сотні позо-
вів гниють у канцеляріях. Тепер 
завданням бюро буде передача 
справи до суду. Після цього їхня 
робота навіть юридично закінчу-
ється. Фінальну крапку в розслі-
дуванні ставить суд.

Максим Костецький, 
юридичний радник 
Transparency International 
Ukraine, керівник 
проекту Громадська 
підтримка запуску 
антикорупційного суду
Ухвалення закону про Анти-

корупційний суд матиме пози-
тивний ефект на бізнес, оскільки, 
продовження співпраці з Між-

народним валютним фондом 
сприятиме гарному кредитному 
рейтингу України і зростанню 
економіки.

Однак сам закон має прога-
лини. Так, у процедурі добору 
суддів є технічні можливості 
маніпуляцій зі сторони Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів. 
Це стосується і обов’язкової уча-
сті членів Вищої кваліфікаційної 
комісії у співбесідах з кандидата-
ми, коли міжнародні експерти 
будуть проводити з ними спів-
бесіду.

Також немає фактично пра-
ва вето, а є спільне ухвалення 
рішень між Вищою кваліфіка-
ційною комісією суддів та між-
народниками. Такі речі дадуть 
можливість технологічно затягу-
вати процес створення суду або 
маніпулювати ним, якщо буде 
таке бажання.

Крім того, для того, щоб суд 
запрацював, треба ухвалити ще 
один технічний закон Про утво-
рення Вищого антикорупційно-
го суду. Тільки тоді, коли його 
ухвалять, можна буде вважати 
процедуру завершеною.

За інформацією порталу www. 
biz.nv.ua
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 ! Музеї - це конгломерати пам‘яті Георгій Александров, 
радянський філософ

ТА З УХВАЛОЮ швид-
ких на рішення своїх 
слуг не погодилися 
жителі краю, зажадали 

провести громадські слухання. 
На них 6 червня, в пік гарячих 
полільного, сінозаготівельного 
та полуничного сезонів, коли 
працюючому люду ніколи і 
вгору глянути, а незайнятому 
не втриматися від численних 
оголошень «потрібні праців-
ники на збирання полуниці за 
гідну оплату», прибули близь-
ко сорока чоловік. Царичан-
ський селищний голова Генна-
дій Сумський заявив, що при-
ємно здивований цим: «укра-
їнська культура таки цікавить 
наших людей! Не думав, що 
це питання викличе такий ре-
зонанс…» А про несподіваний 
задум селищної ради повідо-
мив:

- Після утворення Цари-
чанської ОТГ до нас перейшли 
комунальні заклади Царичан-
ського району, і музей історії 
також. Намітили з депутата-
ми черговість ремонтів – спо-
чатку дитяча музична школа, 
потім Будинок культури, далі 
музей. Тобто до нього дійдуть 
руки через два – три роки, а 
наводити лад там треба негай-
но. Звертався до колег з інших 
громад, лише Могилівська 
ОТГ перерахувала тисячу гри-
вень. Спасибі обом працівни-
кам музею, вони роблять все 
можливе, щоб відвідувачі були 
задоволені. Співпрацюємо з 
фондом «Добре», плануємо 
за його допомогою створити в 
парку селища історичну зону, 
а під музей в старому Будин-
ку культури виділимо кімнату 
площею 140 квадратів. Зараз 

Незвичайна, а чи скоріше буденна для часів прискореної 
приватизації комунального майна новина сталася 
у середньому Приоріллі – депутати Царичанської 
об’єднаної територіальної громади 16 травня дали 
згоду на виготовлення документів «Комплексного 
музею історії Царичанського району» для його 
«продажу на конкурсних засадах». З молотка має піти 
окремий чималий будинок, який вірою і правдою 
служить місцевому люду і гостям краю не один десяток 
літ. Щоправда, віднедавна до нього впритул з двох 
боків наблизилися будівлі сусіднього кафе, і саме в 
цьому дехто вбачає основну причину депутатського 
крамарювання. Є й думка, що це звичайне співпадіння, 
основне - часткова аварійність музею.

Громада бере 
музей під захист     

розробляємо проект парку, та 
поки не доведемо все до ладу, 
музей працюватиме в діючо-
му приміщенні.

План «усуспільнення» 
музейних експонатів у при-
міщення теперішньої біблі-
отеки деталізувала секретар 
селищної ради Євгенія Веле-
гура. Більше прихильників та-
кої ідеї серед виступаючих не 
було - звучали лише аргумен-
ти «за» скасування депутат-
ського рішення про продаж 
закладу. Грунтовним був ви-
ступ начальника відділу осві-
ти Царичанської РДА Ольги 
Сабарні:

- Тривалий час я працюва-
ла заввіділом культури райо-
ну, добре знаю стан музею. В 
2004-му у зв’язку з 400-літтям 
Царичанки він був гарно від-
ремонтований. Років сім тому 
підприємство «Моноліт» ка-
пітально полагодило дах. А 
торік подружжя Гружинска-
сів, які купили кафе «Старий 
млин» і збудували на його 
місці нове, надійно підсилили 
в сідаючому місці фундамент 
музею і стягли стіну з тріщи-
ною «шпильками». Це зро-
блено за усною домовленістю 
згідно з діючим до 1 листопада 
2019-го договором оренди Гру-
жинскасами двох музейних 
навісів площею 105,6 метрів 
квадратних, які вони можуть 
використовувати лише як 
склади будматеріалів. Музей 
закривати не можна, його за-
гальна площа дорівнює 288 
метрів квадратних, а в біблі-
отеці пропонують лише 140 
метрів, до того ж там завівся 
грибок! Як можна розвивати 
в об’єднаній громаді туризм, 

коли хочемо стерти з лиця 
Землі історичний музей? І про 
патріотизм – депутат обласної 
ради азербайджанець Гошгар 
Мухтаров, його помічник бі-
лорус Ігор Гордич, фермер 
лезгин Муссаді Чумаков за 
збереження музею в існую-
чому приміщенні, а депутати 
селищної ради, українці, про-
ти!?

Було зачитане і звернен-
ня до Царичанської селищної 
ради Дніпропетровської об-
ласної організації профспілки 
працівників культури Укра-
їни. У ньому є посилання на 
правову базу:

«Згідно зі статтями 11, 14 
закону України «Про музеї і 

музейну справу» територія, 
відведена для музею, нале-
жить до земель історико-куль-
турного призначення. На ній 
та в музейних будівлях (спору-
дах) забороняється діяльність, 
що суперечить його функці-
ональному призначенню або 
може негативно впливати на 
стан зберігання музейного зі-
брання. Переселення музею в 
непідготовлене приміщення 
бібліотеки явно знизить рівень 
та якість надання музейних 
послуг, загрожує самому існу-
ванню експонатів». 

Фаховий коментар ситуа-
ції пролунав і з уст кандидата 
історичних наук, колишнього 
директора музею Анатолія Бі-
локоня:

- За двадцять років роботи 
довелося побувати в багатьох 
районах і областях України 
на семінарах. Скрізь стовідсо-
тково музеї історії – це окремі 
будівлі, лише так вони сприй-
маються і виконують свої на-
укову-дослідну та культур-
но-просвітницьку функції. Під 
назвою «Народний музей іс-
торії Царичанського району», 
згідно з постановою Кабінету 
Міністрів № 1766 від 26 листо-
пада 2000 р. «Про затверджен-
ня переліку музеїв, що перебу-
вають у віданні підприємств, 
установ та організацій, де збе-
рігаються музейні колекції та 
музейні предмети, що є дер-
жавною власністю і належать 
до державної частини Музей-
ного фонду України», він є в 
цьому престижному списку за 
наявною адресою! Ну не мож-
на з експонатами, культурною 
цінністю народу України, так: 
захочу – туди їх, або й ще по-
далі! Ще 1988-го науковці Істо-
ричного музею Яворницького 
працювали в Царичанці, зро-
били реекспозицію експонатів 
від первісного ладу до сучас-
ності. Навіщо це руйнувати? 
Невже в нас немає меценатів 
рівня сотника Полтавського 
полку Павла Семенова, що 
власним коштом збудував 
унікальні величні церкви в 
Китайгороді? Статками і по-
садами його сьогодні в Укра-
їні чимало хто переважає, а 

широтою душі – жоден!. Хіба 
тепер так збідніли ми всі, що 
ніхто й пальцем не поворухне, 
щоб допомогти?

Емоцій в залі не бракувало. 
Переповнювали вони і висту-
пи очільників царичанських 
та районних спілок ветеранів 
Алли Мальченко та Івана Пе-
трушевського, який констату-
вав, що існуюче приміщення 
музею більше запропонова-
ного за площею для настінних 
експонатів у рази. Ідею допо-
моги підтримала голова Асо-
ціації фермерів та приватних 
землевласників Царичансько-
го району Вікторія Головко:

- Приміщенню музею вже 
багато років, не можна нехту-

вати цим пам’ятником мину-
лої епохи! На Царичанському 
млинові рік побудови значився 
– 1905, але його просто зашту-
катурили… Та це ж «родзинка» 
краю і для місцевих жителів, і 
для туристів! Питання в одно-
му – треба рятувати музей! Осо-
бисто зателефоную кожному 
фермеру для збору коштів на 
першочерговий ремонт. 

- Скиньмося, і не лише 
фермери, а й інші люди! – га-
ряче закликала і ветеран праці 
Любов Шрамко. – Станемо в 
центрі селища і збиратиме-
мо на ремонт! Думаю, по сто 
чи двісті гривень зможе ви-
ділити майже кожен, кому 
болить доля музею! Що ж ми 
тоді кладемо в сучасну історію 
України, коли минулу затоп-
туємо, мов ті дикі коні?

На слуханнях прозвуча-
ло ще одне запитання – чому 
власник музею, селищна рада, 
не переймається дотриман-
ням правил пожежної без-
пеки при будівництві кафе, 
дерев’яні конструкції якого 
впритул підійшли до музей-
них? На нього відповів началь-
ник Царичанського сектору ГУ 
ДСНС в Дніпропетровській 
області Юрій Моргун:

- Вбачаю в цьому пору-
шення, але для перевірки не 
маю підстав. По-перше, кафе 
як об’єкт не стоїть в Держав-
ній службі з надзвичайних 
ситуацій на обліку, воно не 
має «Декларації відповідності 
об’єкта правилам пожежної 
безпеки». Торік Державна ар-
хітектурно-будівельна інспек-
ція ввела його в експлуатацію 
з порушенням, без перевірки 
пожежної безпеки. Ще раніше 
будівлі зі значним скупченням 
людей через пом’якшення бу-
дівельних правил виключені 
з переліку об’єктів з високим 
ступенем ризику. Перевірка 
за вказівкою уряду після по-
дій в Кемеровому, де заживо 
згоріли десятки людей, в Ца-
ричанському районі не про-
водилася, немає законних під-

став. Сьогодні ми навіть бази 
відпочинку на Орелі не маємо 
права перевіряти. 

Ось така ситуація в ДСНС, 
що нагадує відому «гойдалку» 
з ДАІ. А власник кафе Олег 
Гружинскас пізніше на порозі 
закладу так пояснив «Фермеру 
Придніпров’я» свої дії:

- Про мене в фейсбуках 
пишуть усілякі нісенітниці, 
краще б на ігрові автомати в 
селищі звернули увагу… Так, я 
звідси кілька причепів сміття 
вивіз, збудував кафе. Хіба це 
погано? Музей ремонтував, за 
оренду землі плачу музею чо-
тириста гривень щомісяця. Я 
фермер, подобається ця пра-
ця, але і будувати люблю. Ми 

не претендуємо на історичний 
музей, кафе має вдосталь пло-
щі. Але якщо селищна рада 
надумає його продавати, то я 
його куплю. Мені не потрібен 
можливий конкурент під бо-
ком. 

Та про продаж на слухан-
нях не йшлося, присутні були 
одностайні в прагненні зберег-
ти приміщення музею. Тож 
за пропозицією селищного 
голови Геннадія Сумського ви-
рішили продовжити слухан-
ня через місяць, подивитися, 
скільки коштів буде зібрано на 
спеціальному рахунку, який 
відкриває селищна рада, і що 
на них можна зробити. 

Свого часу відомий дослід-
ник давніх цивілізацій Тур 
Херйердал музей порівнював 
із церквою. Сучасний автор 
журналу «Музеї України» Ві-
ктор Тригуб вважає:

- Музеї потрібні для духов-
ної території душі, для того, 
щоб розуміти своє минуле і 
бачити майбутнє через приз-
му віків. Щоб орієнтуватися в 
суспільних процесах, які були. 
Особливо потрібні музеї для 
молоді, для дітей, щоб вони 
розуміли, в якій країні жи-
вуть, в якому селі чи місті, щоб 
знали свою історію і традиції 
українського народу, щоб зма-
лечку доходили до якихось ду-
ховних речей.

Цікаво, що в одному з до-
сліджень прагматичні амери-
канці прийшли до несподіва-
ного висновку: «знайомство з 
музейними програмами у ди-
тинстві має певний вплив на 
подальший вибір життєвого 
шляху і навіть рівень доходів». 
Вочевидь, суспільний резо-
нанс на несподіване прагнення 
продати будівлю музею в Ца-
ричанці виник не випадково. 
Цього тижня запрошені гро-
мадою незалежні будівельні 
експерти визначать, які саме 
роботи слід негайно виконати 
в музеї та їхню вартість. 

Григорій ДАВИДЕНКО.
На знімку: учасники 

слухань про долю 
Царичанського музею історії; 
саме та будівля музею. 
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Народна
мудрість

S OS!

Нова 30-кілометрова «Чорнобильська» зона на мапі України

ПЕРЕЖИВАННЯ не випадкове, 
оскільки складається враження, ніби 

або вся ця біда стосується винятково 
власників загиблих пасік, або її нехай 
і доволі страшні масштаби не заслуго-
вують того, щоб нею переймалися як 
окремо взяті земляки, так і суспільство 
загалом. Десь, даруйте, за принципом 
отої поговірки, що сім років мак не ро-
див і голоду не робив. Не вірите? Тоді 
розсудіть самі: більше десяти днів ги-
нуть уже тут бджоли у 30-кілометровій 
криворізькій зоні, більше ста пасічників 
порізно і разом звернулися з заявами і 
скаргами у місцеві органи влади, також 
їхні ветеринарні служби і служби захи-
сту рослин і так далі, тобто і в прокура-
туру та поліцію теж, одначе цей віз за-
кликів і благань мерщій шукати винних 
та знешкоджувати причини, рятувати 
ситуацію стоїть на місці, як вкопаний. 

З тієї, виявляється, причини, що досі 
стовідсотково не визначено ж, від чого 
точно загинули і продовжують гинути 
бджоли? Як повідомив начальник Кри-
ворізької районної ветеринарної лікар-
ні Михайло Сіверг, завдання його колег 

-достеменно підтвердити чи, навпаки, 
заперечити наявність інфекційних чи 
паразитарних захворювань бджіл. Ми 
цим, продовжив Сіверг, займаємося, 
але для цього потрібні час і терпіння 
чекати на результати досліджень. Тоб-
то виявляться в наявності дані фактори 
і моменти, причому достатні для масо-
вої загибелі унікальних комах – значить 
аграрії зі своїм обприскуванням посівів 
рапсу будуть поза підозрою. А коли не 
виявляться? Чим оброблялися там і тут 
на Криворіжжі поля – однозначно сказа-
ти, на це має ліцензію, повноваження і 
право одна-єдина в Україні лабораторія, 
котра знаходиться в Києві. Але на її ви-
сновки чекати ще довше доведеться. На 
місці ж ну ніяк «нам вище себе не стриб-
нути»: ті ж власники як фермерських, 
так і інших господарств не поспішають 
самі зізнаватися, і «що ти їм зробиш»? 
Втручатися у їхню суто господарську ді-
яльність місцевим органам і відомствам 
зась. Коротше, отака зараз в Україні «га-
рантія» оперативного реагування ряту-
вальних і навіть правоохоронних служб 
на подібні надзвичайні ситуації в аграр-
ному секторі. Можна, правда, апелювати 
у суди, і потерпілі пасічники, як свідчить 
їхній юрист-адвокат Роман Смолов, «за-
раз збирають відповідні матеріали та 
готують документи», одначе на кого ж 
позиватися – цього також покищо досте-
менно не відомо. Не ясно, якщо точніше.

І це тоді, каже знайомий уже нам лі-
дер Криворізької гільдії бджолярів Пав-
ло Герб, коли ситуація не терпить затя-
гування та зволікання – загрожує й інши-
ми непередбачуваними наслідками. Су-
цільне вимирання бджіл в окремо взятій 
зоні явно, як на думку Павла Івановича, 
не можна пояснити раптовим спалахом 
їх інфекційними чи паразитарними за-
хворюваннями. Тим паче, що гинуть же 
не тільки бджоли, а і інші комахи. І далі: 
а хто опилюватиме посіви соняшнику, 
яких тут знову більше, ніж треба? Ферме-
ри і власники аграрних фірм чи задуму-
ються над цим? Не буде бджіл – урожаї 
упадуть більше, ніж на третину – невже 
їх це не хвилює? А поки не буде досте-
менно з’ясовано, від чого тут уже пропа-
ло кілька мільярдів бджіл – жоден влас-
ник пасіки не стане ризикувати завозити 
сюди зовні свої бджолині рої – згодні? І 
будуть же праві. З цих міркувань у міс-

цевих бджолярів виникла своя версія і з 
приводу того, чому явно бо замовчується 
криворізько-«чорнобильська» бджолина 
трагедія? Про неї ж справді широко ні 
гу-гу. Мов нічого страшного не відбува-
ється. А чи не тому, що у вседержавних 
масштабах завезено в Україну або над-
сильні і у світі давно заборонені, або зі-
псовані чи прострочені пестициди і гер-
біциди? Сьогоденним ласим на «відка-
ти» і «маржу» чиновникам-торбохватам 
можуть будь-яку гидоту підсунути «на 
вигідних умовах» - і вони не зупинять-
ся рідну матір отруїти чи приректи на 
голод, аби лишень власні кишені наби-
ти. Якщо препарати для вакцинації ді-
тей завозять відкіля попало, з Індії і ще 
«глибших» країв, «далеко не певної і не 
свіжої якості», то де гарантія, що шкід-
ливі для людей хімікати аж бігом не за-
возять співвітчизникам уже вкрай зна-
хабнілі нинішні українські правителі? Та 
вони землю під ногами стануть заливати 
іноземними – імпортними! – нечистота-
ми, аби лишень їм щось перепадало. Їм 
все, що на заході уже списано, нині під-
совують, а вони й раденькі, що геть дур-
ненькі. Насправді ж радіють, що… не-
гідники й потвори – на Криворіжжі про 

це сьогодні люди так прямо і кажуть. А 
на людський роток не накинеш платок. 
Інша річ, що правда негідникам і потво-
рам очі чомусь не ріже.

То це може бути, докидають від себе 
криворізькі пасічники, і навмисна дивер-
сія. Своїм вістрям спрямована і на наших 
виробників цілющого продукту, яким 
є мед, і на вітчизняних селян з їх неви-
черпними можливостями рано чи пізно 
за пояс заткнути усю Європу… Стій, а на 
яких же підставах ось і такі версії-підоз-
ри виникають? Ми вас ошелешимо: 
останні роки замовчується у нас і той 
факт, що у різних регіонах виникають 
хай і менші масштабами, але аналогічні 
і чомусь «тільки підозрілі», такі, які за-
лишаються не розслідуваними, спалахи 
загибелі бджіл. Тільки у травні ц.р. вони 
мали місце у Полтавській, Запорізькій і 
Харківській областях, на Житомирщині, 
Буковині і Волині. Зазирніть-но в Інтер-
нет, перегляньте лиш останні новини:  у 
Хотинському районі Чернівецької облас-
ті у селах Рукшин і Чепоноси масовий 
падіж бджіл. «Біля вуликів земля всте-
лена ними, - розповідає голова Спілки 
бджолярів району Костянтин Куценко. – 
Бджола із сильної  сім’ї віддаляється від 
вулика на відстань до п’яти кілометрів, 
то враховуючи кількість інтенсивних 
садів, якими вкриті землі Хотинщини, 
смугасті трудівниці цілком могли потра-
пити під обприскування хімікатами». Ви 
зрозуміли? Та ж ситуація: це припущен-
ня, а стверджувати, що бджоли загинули 
саме від застосування пестицидів, немає 

підстав. Оскільки «для цього потрібна 
експертиза атестованої лабораторії, а 
здійснювати її ніхто не квапиться». Тіль-
ки от ніяка хвороба, зауважує Куценко, 
не може призвести до настільки масової 
загибелі бджіл.

А ось повідомлення з Волинської 
області: у селах Іванівка та Новий Двір 
Корюківського району спостерігається 
масова загибель пасік. «Поки у наших 
краях не обробляли землі великі аграр-
ні підприємства, - розповідає голова 
тамтешнього товариства бджолярів 
Михайло Біжовець, - бджоли ще якось 
водилися. А тепер вони безконтроль-
но використовують пестициди та інші 
сильно  діючі хімікати, не попереджую-
чи, як того вимагає закон, пасічників, і 
як результат - тільки в одному селі про-
пало уже шістнадцять пасік. А чому з 
цього роблять секрет, нам не збагнути: 
на бочках з тими ж гербіцидами чорним 
по білому написано, що «токсично для 
бджіл», тому «вносити слід у ранкові або 
вечірні години, коли немає їх масового 
льоту», однак аграрники запевняють, 
наче і для медоносних комах, і для квіту-
чих медоносів та пилконосів їхні хімічні 
речовини безпечні».

- Довести ж, що заготівельники 
унікального продукту гинуть і поми-
рають таки через надмірне та безкон-
трольне використання пестицидів, - під-
водить риску Михайло Біжовець, - дуже 
складно. Часом майже неможливо. От-
рута розкладається переважно протягом 
однієї доби, від сили двох, її ж дію ми 
бачимо уже тоді, коли бджоли подохли, 
і зразки-проби з оброблених полів до ла-
бораторії в Київ швидко та вчасно доста-
вити не вдається…

    Отож всюди практично пасічники в 
біді. А ви щось чули про це? Отож! Тим 
часом поки ми вивчали ситуацію, котра 
виникла на Криворіжжі і навколо нього, 
на Дніпропетровщині і в селах Павло-
градського району почали гинути бджо-
лині сім”ї. Що ж буде далі?

ТО НАСТАВ час сказати, що бджоляр-
ство в усьому світі нині страждає на 

подібні катастрофи. Від тих пір, якщо 
хочете знати, коли людство захопилося 
виробництвом «рятівних» хімічних засо-
бів захисту рослин – тих же пестицидів 
і гербіцидів. На цей рахунок дуже по-
казові в усьому благополучні Сполучені 
Штати Америки. Свого часу вони були 
попереду всіх з виробництва не тільки 
меду, а й численних інших бджолопро-
дуктів та препаратів з них. Хоч в першу 
чергу там бджільництво розвивали з ме-
тою постійно і стало забезпечувати на-
дійне опилення сільськогосподарських 
культур, також садів і овочівницьких го-
родів. Добре ж відомо, що в США фер-

мери оплачують власникам пасік ці їхні 
послуги. Так от, сьогодні в Америці на 
75% бджолиних сімей менше, ніж було 
на початку 70-х років минулого століт-
тя – до того, коротше, як знаменита нині 
компанія «Монсанто» не розгорнула у 
великих обсягах випуск інсектицидів 
типу ДДТ і гербіциду «Раундап», котрий 
врешті-решт набув у світі найбільшого 
поширення. Уже незабаром наслідки від 
такої «плюс хімізації сільського госпо-
дарства» першими на американському 
континенті відчули пасічники. І ні для 
кого не секрет, що незабаром, уже у 
1980-ті роки, «Монсанто» мусила витра-
чати мільйони доларів щорічно, лобію-
ючи в уряді та конгресі дозволи та квоти 
на виробництво хімічних засобів захисту 
рослин. Як і по всьому світу теж, обрав-
ши за найпереконливіший аргумент 
необхідність рятувати цілі регіони від су-
цільного недоїдання та голоду і вирішу-
вати продовольчу проблему та безпеку у 
глобальних масштабах.

Інша річ, що чимдалі ставало все 
ясніше: якщо з одного боку без хімії не 
прогодувати людство планети, але з дру-
гого годувати його забрудненими, ба, і 
отруєними продуктами – це не вихід. Не 

той шлях. Це шлях у той же тупик. Бо на 
три четверті зменшення кількості бджо-
линих родин у США – це, погодьтеся, 
вражає. І це тоді, коли Сполучені Штати 
давно взяли під пильний контроль вико-
ристання пестицидів та гербіцидів. Там 
без оповіщення населення та без дозволу 
місцевих органів влади жоден фермер не 
посміє обприскувати свої поля чи сади. 
Ще й обприскувати буде у строго визна-
чені дні та години. Якщо ж десь почне 
гинути бджола, везти в Америці проби 
на аналізи у Нью-Йорк чи Вашингтон не 
треба. Там експерти з лабораторними 
приладами негайно самі прибудуть за 
викликом і через лічені години нададуть 
свої висновки. І хто завдасть пасічникам 
збитків чи тільки й шкоди – той уже не 
відкрутиться. Не те що у нашому криво-
різькому випадку, де районна влада ство-
рила надзвичайну комісію, а вона досі до 
пуття не знає, з якого боку їй заходити. 

Зрештою, у Штатах зараз запрова-
джена заборона на використання вкрай 
небезпечних хімічних речовин в аграр-
ному секторі. Або діють обмеження їх 
застосування. Але чи знаєте ви, що сім 
останніх років – з 2011-го – і у Європі 
виникла організація «АВААЗ», яка роз-
горнула компанію за заборону багатьох 
найбільш токсичних і згубних засобів 
захисту рослин на нашому континенті? 
Яка зрозуміла, що тільки закликами, 

агітацією, криками та акціями про-
тестів і тому подібним домогтися сво-
єї мети не вдасться. «АВААЗ» пішов 
з шапкою по Європі, зібрав більше 
двох з половиною мільйонів євро 
пожертвувань і там та тут здійснив 
дослідження наслідків від внесення 
отрути. Залучивши до цього провід-
них вчених багатьох авторитетних 
університетів світу. Та головне, звісна 
річ, результат, якого «АВААЗ» уже 
домігся. На даний момент – на весну 
цього року - практично усі провідні 
країни Євросоюзу, якщо хочете зна-
ти, бо Україна, складається враження, 
знати не спішить – Франція, Німеччи-
на, Великобританія та Іспанія, Італія, 
Нідерланди і Греція – ввели заборону 
на використання у себе пестицидів. 
Передбачивши певний часовий пе-
рехідний період на введення агро-
екологічних моделей і технологій, 
органічного землеробства в аграрно-
му секторі своїх економік. Правда, ві-
дома в Європі компанія «Сингента», 
яка є «близнюком» компанії «Мон-
санто», подала у Європейський суд 
позов-вимогу заборонити таку «само-
діяльність ряду країн». Тому складати 

зброю дійсно ще зарано, хоч більше 
надій, що здоровий глузд візьме верх. 
Що за прикладом країн-першопро-
ходців підуть і всі інші на нашому кон-
тиненті…

А чи піде Україна? – це таки питан-
ня. Тут же навіч і зворотний бік, коли 
продовольчу проблему у всесвітніх гло-
бальних масштабах будуть вирішувати 
однак, але за рахунок країн так званого 
третього світу. До якого за нинішньої 
не скільки бездарної, стільки продаж-
ної влади зарахували уже й Україну. 
Ще точніше – довели і добили. То те-
пер й поготів спихатимуть нам усю ту 
отруту, від якої почала відмовлятися 
Європа. Почала і, не сумніваємося, уже 
не зійде з цього шляху. Тим часом в 
Україні як? Як в тому анекдоті – знаєте? 
Душать-душать народ, а він виживає і 
все дихає наперекір, по суті, катам. Як 
же бути, що робити, аби винищити на-
стільки живучу націю? А ви,  питають з 
відчаю, дустом не пробували?

То це той випадок у прямому ро-
зумінні. Адже багатьом ще античним 
мудрецям, філософам і провидцям 
приписують слова, що якщо не стане 
бджіл – загинуть і люди. Гадаєте, це 
тільки афористичне застереження, аби 
усіх нас налякати і спонукати взятися 
за розум? Так знайте: недавно науковці 
кількох університетів Америки, Німеч-
чини і Англії прийшли до висновку, 
що коли на планеті дійсно пропадуть 
бджоли, через три-чотири роки ви-
мруть і люди. Отакий взаємний зв’язок 
у природі, частиною якої ми, хочемо 
чи не хочемо, насправді виявляється є. 
То як полюбляє писати у Дніпрі один 
наш колега-журналіст, думайте – є над 
чим. Адже наслідки від катастрофи у 
30-кілометровій криворізькій бджоля-
ній зоні погрожують бути ще страшні-
шими, ніж наслідки від атомної у чор-
нобильській.

           Микола ЯСЕНЬ.

Принагідно до відома
За підсумками минулого 2017 року обсяги світової торгівлі бджолиним 
медом за даними ФАО – сільськогосподарської  продовольчої  організації 
ООН – сягнули  мало не 700 тисяч тонн, і 10% його постачила на ринки 
світу та Європи Україна. А це значить, що вона увійшла до трійки 
найбільших на планеті виробників цього унікального продукту. Попереду 
всіх, зрозуміло, китайські бджолярі. Їхня питома вага в експорті 
практично вдвічі більша, ніж України – 19 відсотків. Слідом же саме 
українські пасічники разом з аргентинськими ділять фактично з рівними 
показниками друге-третє місце. 
Але є суттєвий нюанс. Загалом експортери меду торік вторгували 

2 мільярда 37 мільйонів доларів. Так от, у грошовому виразі ми не 
потрапили до трійки призерів. Якщо за кілограм аргентинського платили 
в середньому 2.61 долара, то за кілограм українського лише 1.98 долара. 
Або порівняйте: Болгарія свій мед продавала по 3.63 долара за кілограм, 
Бразилія по 4.48 долара, а Німеччина аж по 5.81. Є різниця? Хіба не ясно, що 
тут дається взнаки узурпація збуту меду посередницько-заготівельними 
бізнесовими структурами, які самих вітчизняних пасічників до своїх 
оборудок не допускають? Одначе не лише це. Як коментує експерт ФАО 
Анна Бурка, «в ціновому сегменті Україна конкурує з В’єтнамом та Індією 
перш за все через те, що весь її експортний обсяг – «in bulk». В перекладі, 
ясна річ, з англійської це значить, що постачаємо на ринки світу навалом 
або оптом. А ось приміром Нова Зеландія, яка за обсягами експорту 
навіть в десятку найбільших не увійшла, вивезла лише 11 тисяч тонн, 
а фінансовий зиск отримала в числі хай і не перших, але і не останніх. Бо 
її мед коштував близько 24 з половиною доларів за кілограм. Слів немає, 
вона продає мед, котрий вважається одним з найякісніших у світі. Та 
українцям пора збагнути, що і наш не найгірший, а серед найкращих 
також. Інша річ, що весь новозеландський експорт – це фасована 
продукція. І з цілком конкретним, адресним призначенням для вживання. 
Цікаво та корисно і знати, а хто найбільше закупляє меду? Практично 
половину торік завезли собі країни Європейського Союзу, 30 відсотків – 
Сполучені Штати. Серед покупців українського попереду ті ж Сполучені 
Штати і Німеччина, а також Польща. Відомо також, що світовий 
ринок меду регулюється квотами на поставки, і Україна сьогодні чи 
не найбільший претендент нарощувати обсяги поставок. То щоб 
«пробивати собі дорогу» на світові ринки, іншого шляху немає, як 
забезпечувати високу якість та розмаїття нашому меду і загодя та 
самостійно його фасувати, до чого вибагливі європейські і світові 
споживачі давно привчені.

  М. Я.

ВИКОРИСТАННЯ різних моделей подрібнювачів 
для подрібнення соломи у валках не завжди ви-

правдовувало себе, бо через конструктивні рішення 
ці знаряддя не давали потрібного результату. Од-
нак після появи на ринку подрібнювачів УMС 170 
вітчизняні аграрії змінили ставлення до цих машин 
– техніка довела власну потрібність та ефективність 
роботи у різних регіонах країни. За підсумками ро-
боти подрібнювачів у 2011-2017 роках в усіх облас-
тях України керівники господарств повідомили, що 
з придбанням подрібнювачів УМС 170 відключають 
ці механізми у зернозбиральних комбайнах, бо по-
дрібнення валків соломи різних сільськогосподар-
ських культур вони тепер виконують саме подріб-
нювачами соломи у валках УМС 170, виходячи з 
таких міркувань:

1. Витрати палива при використанні подрібню-
вачів УМС 170 не перевищує, а в ряді випадків нижчі, 
ніж при роботі подрібнювачів комбайнів.

2. Відключивши подрібнювачі комбайнів, госпо-
дарство збільшує їх денний виробіток. За різними 
даними, це від 15 до 25%, що за постійної недоста-
чі комбайнів стає актуальним. Наприклад, у жнива 
замість 4 комбайнів з подрібнювачами матимете 
роботу 5 комбайнів – без них. Комбайни використо-
вуються тільки на збиранні і обмолоті. А це, у свою 
чергу, скорочує строки збирання і втрати врожаю 
(від 1.5%).

3. Подрібнювачі розкидають подрібнену масу на 
ширину до 6,5 м, а за відгуками сільгоспвиробників, 
на це спроможні не всі комбайни. Отже, забезпечу-
ється рівномірний розподіл пожнивних решток на 
всій поверхні ґрунту.

4. Як свідчить практика, подрібнювач за добу (го-
дину, день) може виконати роботу 2-4 комбайнів.

Так, за даними опитування, наробіток по-
дрібнювачів за 10 годин денного часу становив до 
50 га, за сезон – до 1500 га без відмов за гарантією.

Це означає, що зменшуються щорічні витрати 
на ремонт зернозбиральних комбайнів, подовжуєть-
ся термін їх служби.

АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ 
ПІСЛЯЖНИВНИХ РЕШТОК

Віддаючи солому, або в гіршому випадку спалю-
ючи її господарство втрачає мінімум 3 000 грн на 
гектар.

1.Так, за розрахунками вчених, повернення у 
ґрунт незернової частини врожаю рівноцінно вне-
сенню 82 – 269 кг/га аміачної селітри, 56 – 205 кг/га 
суперфосфату, 75 – 343 кг/га хлористого калію, 2 кг 
чи літрів/га висококонцентрованих мікродобрив в 
залежності від культури.

Навіть за найнижчими цінами вартість цих 
добрив більше 3000 грн. 

Про значущість повернення післяжнивних 
решток до грунту відомий вчений Ютас Лібіх зазна-
чав: «Поверніть ґрунтові те, що ви в нього взяли, або 
не чекайте від нього у майбутньому стільки, скільки 
раніше.» Це один із законів землеробства – Закон по-
вернення післяжнивних речовин до ґрунту! 

2. Хімією проблему збереження і відновлен-
ня родючості ґрунтів не вирішити. 

 В умовах відсутності гною та інших органіч-
них добрив солома залишається чи не єдиним 
джерелом органічної речовини і гумусу, запаси 
якого тільки за останні 25 років знизилися від 9.5 
до 50%. У той же час одна тонна подрібненої і 
загорнутої у ґрунт соломи еквівалентна мінімум 
3.2 тонн напівперепрілого гною. Навіть, якщо 
взяти врожайність 30 ц/га зернових, це мінімум 
10 тонн органіки вартістю 5000 грн. (при вар-
тості гною 500 грн/т)

3. Ізогумусовий коефіцієнт для соломи 
пшениці становить 0.22 (кількість гумусу, отри-
маного з одиниці ваги соломи). З 5 тонн соломи 
утворюється 1100 кг. гумусу.

У складі соломи 40% вуглецю, присутність 
якого у ґрунті допомагає фіксувати 30-40 кг ат-
мосферного азоту на гектарі.

4. Останнім часом гостро стоїть питання 
браку вологи у ґрунті, а саме завдяки подріб-
нювачам це питання вирішується. Заробивши 
подрібнену солому у грант, одержуємо мульчу. 
Тільки мульча припиняє втрату продуктивної 
вологи та ще й дозволяє накопичувати вологу 
з атмосферного повітря за рахунок конденсату, 
що в ній утворюється. Про це писав ще відомий 
вчений І. Овсінський, що надавав мульчі осо-
бливої ваги у землеробстві.

5. Мульча захищає від вітрової і водної еро-
зії, від яких Україна щороку втрачає тисячі гек-
тарів ріллі.

6. Правильне використання соломи, як ор-
ганічне добриво, дає господарству додатково 
5-6 ц/га зерна.

 Таким чином, використання післяжнивних 
решток є одним із незамінних агрозаходів на 
шляху до відновлення родючості ґрунтів і орга-
нічного землеробства. 

 
ВАЖЛИВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПОДРІБНЮВАЧА УМС 170
«Всеїдний» – подрібнює солому ранніх 

зернових культур, післяжнивні рештки гороху, 
ріпаку, гречки, сої, льону, люпину, рису, сорго 
тощо. Працює по вологих валках, що дозволяє 
використовувати його цілодобово.

Працює на кам’янистих ґрунтах.
І насамкінець, дуже важливо. Шляхом 

простої трансформації УМС 170 перетворю-
ється у подрібнювач решток кукурудзи, со-
няшнику, трави, бадилля, виноградної лози, 
гілок товщиною до 5 см з робочими органа-
ми у вигляді молотків або Y-подібних ножів.

Таким чином, покупець отримує дві повно-
цінні машини в одній: подрібнювач рослинних 
решток у валках (найкращу, аналогів якої нема 
на ринку), і подрібнювач решток кукурудзи, со-
няшнику і т. п.

Кореспондент: Що потрібно зробити, щоб 
гарантовано одержати подрібнювач УMС 170 до 
початку сезону збирання культур?

Ігор Брагін, директор МПП «Либідь»: По-
дрібнювачі УМС 170 виробляються з викорис-
танням імпортних комплектуючих (редуктори, 
робочі органи та інше). Замовлення, наприклад, 
на виготовлення редукторів для подрібнювачів 
приймаються за три місяці, плюс час на достав-
ку та виробництво. Тож у сезон кількість наяв-
них машин обмежена. Тому оформляти замов-
лення на них потрібно якомога раніше.

Дмитро ІВАНЕНКО.
Ексклюзивний постачальник 

МПП «Либідь»
Директор 

Ігор Костянтинович Брагін.
(050) 301-49-85,  (050) 307-53-97 

(067) 545-62-83,       
(050) 308-20-89,

 (0542) 787-900(903)
www.selhozpostavka.com.ua

МАЛЕНЬКА МАШИНА                 
З ВЕЛИКИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ,
або Як не  втрачати  від 3 тис. грн. з  га +
ЗАВДЯКИ ПОДРІБНЮВАЧУ  СОЛОМИ У ВАЛКАХ УМС 170

ВІТЧИЗНЯНІ ГОСПОДАРСТВА ОТРИМУЮТЬ ЯКІСНУ 
ТА ПРОДУКТИВНУ ТЕХНІКУ (запатентовано)

! Бджола не складає меду, поки ще спочиває на квітах Микола Гоголь Р
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В УКРАЇНІ сім’я створюється на підставі шлюбу, кровного 
споріднення, усиновлення, а 
також на інших підставах, не 
заборонених законом і таких, що 
не суперечать моральним засадам 
суспільства. Сімейне законодавство 
націлене на зміцнення сім’ї як 
соціального інституту та побудову 
сімейних відносин на паритетних 
засадах, на почуттях взаємної 
любові та поваги, взаємодопомоги 
і підтримки. Сімейні відносини 
регулюються на засадах 
справедливості, добросовісності 
та розумності, відповідно до 
моральних засад суспільства, а шлюб 
ґрунтується на вільній згоді жінки і 
чоловіка - кожен із подружжя має 
рівні права і обов’язки у шлюбі та 
сім’ї.
У наш час актуальною залишається 
тема щодо розірвання шлюбних 
відносин, адже кожен з подружжя 
має право їх припинити. Нажаль, 
з кожним роком в Україні число 
подружжя, котрі вирішили 
розірвати свій шлюб, все більшає, 
однак багато хто з них не обізнані 
про порядок його розірвання. Так, 
розірвати шлюб можна, звернувшись 

ЗАКОН  «Про  Державний 
бюджет  України  на  2018 

рік»  встановив  розмір  міні-
мальної  заробітної  плати  з  1 
січня  2018  року  на  рівні  3723 
грн. Це, у свою чергу, призве-
ло  до  збільшення  розмірів 
штрафних  санкцій  за  пору-
шення законодавства про пра-
цю, передбачених статтею 265 
Кодексу  законів  про  працю 
України (КЗпП).

Трудові нелегали
Щодо фінансової відповідальності роботодавців                                 

за використання нелегальної праці
Відповідно  до  265  статті 

КЗпП  України,  юридичні  та 
фізичні  особи  –  підприємці 
нестимуть  відповідальність  у 
вигляді штрафу у разі:
– фактичного допуску пра-

цівника до роботи без оформ-
лення  трудового  договору 
(контракту), оформлення пра-
цівника на неповний робочий 
час  у  разі  фактичного  вико-
нання роботи повний робочий 
час,  встановлений  на  підпри-
ємстві,  та  виплати  заробітної 
плати  (винагороди)  без  на-
рахування  та  сплати  єдиного 
внеску  на  загальнообов’язкове 
державне соціальне страхуван-
ня  та  податків  –  у  тридцяти-
кратному  розмірі мінімальної 
заробітної  плати,  встановле-
ної  законом  на  момент  вияв-
лення порушення, за кожного 
працівника,  щодо  якого  ско-
єно порушення  (з  01.01.2018  – 
111690 грн);

– порушення встановлених 
строків  виплати  заробітної 
плати  працівникам,  інших 
виплат,  передбачених  законо-
давством  про  працю,  більш 
як  за  один  місяць,  виплата  їх 
не  в  повному  обсязі  –  у  три-
кратному  розмірі мінімальної 
заробітної плати, встановленої 
законом на момент виявлення 
порушення (з 01.01.2018 – 11169 
грн);

новленої  законом  на  момент 
виявлення порушення, за кож-
ного  працівника,  щодо  якого 
скоєно порушення (з 01.01.2018 
– 37230 грн);
–  недопущення  до  прове-

дення  перевірки  з  питань  до-
держання  законодавства  про 
працю, створення перешкод у 
її проведенні – у трикратному 
розмірі мінімальної заробітної 
плати,  встановленої  законом 

–  недотримання  мінімаль-
них  державних  гарантій  в  оп-
латі  праці  (наприклад,  за  не 
оплату  роботи  в  нічний  час, 
роботу в вихідний або святко-
вий день, понадурочну роботу 
та інші питання оплати праці) 
–  у  десятикратному  розмірі 
мінімальної  заробітної  плати, 
встановленої  законом  на  мо-
мент  виявлення  порушення, 
за  кожного  працівника, щодо 
якого  скоєно  порушення  (з 
01.01.2018 – 37230 грн);
– недотримання встановле-

них  законом гарантій та пільг 
працівникам,  які  залучаються 
до  виконання  обов’язків,  пе-
редбачених  законами  Укра-
їни  «Про  військовий  обов’я-
зок  і  військову  службу»,  «Про 
альтернативну  (невійськову) 
службу»,  «Про  мобілізаційну 
підготовку та мобілізацію» – у 
десятикратному  розмірі  міні-
мальної заробітної плати, вста-

на  момент  виявлення  пору-
шення (з 01.01.2018 – 11169 грн);
–  недопущення  роботодав-

цем  фахівців  Держпраці  до 
перевірки  з  питань  фактич-
ного  допуску  працівника  до 
роботи  без  оформлення  тру-
дового  договору  (контракту), 
оформлення  працівника  на 
неповний  робочий  час  у  разі 
фактичного  виконання  робо-
ти  повний  робочий  час,  вста-
новлений  на  підприємстві, 
та  виплати  заробітної  плати 
(винагороди)  без  нарахування 
та  сплати  єдиного  внеску  на 
загальнообов’язкове  державне 
соціальне  страхування  та  по-
датків, розмір штрафу в цьому 
випадку  складе  сто  розмірів 
мінімальної  заробітної  плати, 
встановленої  законом  на  мо-
мент виявлення порушення  (з 
01.01.2018 – 372300 грн);
–  порушення  інших  вимог 

трудового  законодавства,  крім 

передбачених  абзацами  дру-
гим  –  п’ятим  частини  другої 
статті  265  КЗпП  України  –  у 
розмірі мінімальної заробітної 
плати (з 01.01.2018 – 3723 грн).
Штрафи  за порушення  за-

конодавства про працю накла-
даються  начальниками  тери-
торіальних органів Держпраці 
та їх заступниками, керівника-
ми виконавчих органів міських 
рад  міст  обласного  значення, 
сільських,  селищних,  міських 
рад  об’єднаних  територіаль-
них громад та їх заступниками.

Штрафи можуть бути 
накладені на підставі:
– рішення суду про оформ-

лення  трудових  відносин  із 
працівником,  який  виконував 
роботу  без  укладення  трудо-
вого  договору,  та  встановлен-
ня  періоду  такої  роботи  чи 
роботи  на  умовах  неповного 
робочого часу в разі фактично-

го  виконання  роботи  повний 
робочий час, установлений на 
підприємстві, в установі, орга-
нізації;
–  акту  про  виявлення  під 

час  перевірки  суб’єкта  госпо-
дарювання  або  роботодавця 
ознак  порушення  законодав-
ства  про працю  та/або  зайня-
тість  населення,  складеного 
посадовою особою Держпраці 
чи  її  територіального  органу, 
виконавчого  органу  міської 
ради міста обласного значення 
та  сільської,  селищної, міської 
ради  об’єднаної  територіаль-
ної громади.
–  акту  документальної  ви-

їзної  перевірки  Державної 
фіскальної  служби України,  її 
територіального органу, в ході 
якої виявлені порушення зако-
нодавства про працю.
Сплата штрафу не звільняє 

від усунення порушень законо-
давства про працю.

Головне  управління  ДФС  у  Дніпро-
петровській області нагадує, що суб’єкти 
господарювання,  які  здійснюють  роз-
рахункові  операції  в  готівковій  та/або  в 
безготівковій  формі  при  продажу  това-
рів (наданні послуг) зобов’язані проводи-
ти  розрахункові  операції  на  повну  суму 
покупки  (надання  послуги)  через  зареє-
стровані,  опломбовані  у  встановленому 
порядку  та  переведені  у  фіскальний  ре-
жим роботи реєстратори розрахункових 
операцій (далі –  РРО) з роздрукуванням 
відповідних  розрахункових  документів, 
що  підтверджують  виконання  розрахун-
кових операцій, або у випадках, передба-
чених  Законом України  від  06.07.1995 № 
265/95-ВР «Про застосування реєстраторів 
розрахункових операцій у сфері торгівлі, 
громадського  харчування  та  послуг»  зі 
змінами  та  доповненнями  (далі  –  Закон 
№ 265),  із  застосуванням  зареєстрованих 
у  встановленому порядку  розрахункових 
книжок (далі – РК).

РРО та РК не застосовуються при здій-
сненні  торгівлі  продукцією  власного  ви-
робництва  підприємствами,  установами 
і організаціями усіх форм власності, крім 
підприємств торгівлі та громадського хар-
чування, у разі проведення розрахунків у 
касах  цих  підприємств,  установ  і  органі-
зацій  з  оформленням  прибуткових  і  ви-
даткових касових ордерів та видачею від-
повідних  квитанцій,  підписаних  і  завіре-
них печаткою у встановленому порядку.

Відповідно до п. 39 розд. IV «Положен-
ня про ведення касових операцій у націо-
нальній валюті в Україні», затвердженого 
постановою Правління НБУ від 29.12.2017 
№ 148, фізичні особи – підприємці  (далі – 
ФОП) касової книги не ведуть.

Враховуючи вищевикладене, ФОП, які 
знаходяться на загальній системі оподат-
кування при реалізації продукції власно-
го виробництва, зобов’язані застосовувати 
РРО.

Вищевказані  норми  передбачені  п.  1 
ст. 3, п. 1 ст. 9 Закону № 265.

П одаткова інформує
ФОП – «загальносистемник» 

при продажу власної 
продукції зобов’язаний 

застосовувати РРО
Що потрібно знати

Як відомо, сім’я є первинним та основним 
осередком суспільства.  Сім’ю складають 
особи, які спільно проживають, пов’язані 

спільним побутом, мають взаємні права та 
обов’язки.  Дитина ж належить до сім’ї своїх 

батьків навіть тоді, коли не проживає з ними спільно.

до органу державної реєстрації актів 
цивільного стану або через суд.
Розірвати шлюб через орган 
реєстрації актів цивільного стану 
можливо за спільною заявою 
подружжя, яке не має дітей та за 
заявою одного з подружжя, якщо 
другий з подружжя визнаний 
безвісно відсутнім або недієздатним. 
У випадку, коли один із подружжя 
не може особисто подати заяву 
про розірвання шлюбу до органу 
державної реєстрації актів 
цивільного стану через поважну 
причину, це може зробити від його 
імені другий з подружжя, подавши 
нотаріально засвідчену заяву або 
прирівняну до неї.
Якщо через один місяць після її 
подання подружжя все ж таки не 
змінило своє прагнення припинити 
шлюб, орган державної реєстрації 
актів цивільного стану складає 
актовий запис про його розірвання, 
при чому робиться це незалежно від 
наявності у них майнового спору.
Доречно зазначити, що завдяки 
електронним сервісам Мін’юсту 
процедура як реєстрації, так і 
розірвання значно спростилася. При 
цьому, подання заяви не повинно 

супроводжуватись небажаним 
спільним візитом до органу 
РАЦС. Достатньо лише перейти 
за посиланням на сайті, - заява 
вважатиметься поданою.
Розірвання шлюбу винятково за 
рішенням суду відбувається тоді, 
коли у подружжя наявні спільні 
неповнолітні діти, коли один з 
подружжя не погоджується на 
розлучення або ухиляється від 
реєстрації розірвання шлюбу в 
органі РАЦС. Подружжя, яке має 
дітей, має право подати до суду 
заяву про розірвання шлюбу разом із 
письмовим договором про те, з ким 
із них будуть проживати діти, яку 
участь у забезпеченні умов їхнього 
життя братиме той з батьків, хто 
буде проживати окремо , а також 
про умови здійснення ним права на 
особисте виховання дітей. Договір 
між подружжям про розмір 
аліментів на дитину обов’язково має 
бути нотаріально посвідчений. У 
разі невиконання цього договору 
аліменти можуть стягуватися 
на підставі виконавчого запису 
нотаріуса.

З інформацією юридичного порталу 
«Протокол».
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Безперечно більшість людей, 
коли відчувають дискомфорт, 
швидко беруться за ліки, щоб 
негайно вирішити проблему. 
Але потрібно знати, що 
найкращі ліки - натуральні, 
оскільки таблетки сильно 
впливають на здоров’я. Але 
є спеція, що має дивовижні 
властивості. І це - гвоздика. 
1. Бореться з проблемами 
метеоризму
Просто вживайте настій з 
гвоздики двічі на день стільки, 
скільки вважаєте потрібним.
2. Зменшує тошноту і лікує 
розлади шлунку

КАВА потребує багато сонця і 
свіжого повітря, а молоді рос-

лини не виносять прямих сонячних 
променів. При нестачі світла може 
початися крайовий некроз листя. 
Рослині потрібен дуже обережний 
полив взимку. Влітку кава вимагає 
частого поливу і обприскування 
крони, а також розпушування ґрун-
ту в горщику. Основні вимоги до 
ґрунту – поживність і рихлість. У 
період вегетації кавове дерево інтен-
сивно витрачає поживні речовини, 
тому його рекомендується підгодо-
вувати раз в 10 днів; особливо воно 
потребує азоту та калію. Як пра-
вило, кавове дерево розмножують 

У сучасному ритмі життя 
ми навіть не звертаємо 
уваги на своє здоров’я, поки 
не падаємо абсолютно            
без сил.
Поза увагою залишаються 
й серйозні сигнали про 
неполадки в організмі - ось 
їх пропускати не варто 
в жодному разі.

Постійна втома
Жителі мегаполісів настільки 
звикають відчувати втому, що 
вже навіть не розуміють, як 
можна жити інакше. Турбува-
тися варто тим, кого втома не 
покидає навіть після відпустки 
на березі теплого моря: варто 
записатися на прийом до ендо-
кринолога, оскільки це перший 
сигнал проблем з щитовидною 
залозою.

Печія після кожного 
прийому їжі
Печія знайома кожному. Ця 
дрібна неприємність сама по 
собі ніякої небезпеки не стано-
вить, але ігнорувати постійне 
печіння в області грудей не 
варто ні в якому разі. Ймовірно, 
справа тут не в стравоході — такі 
ж відчуття може викликати хво-
ре серце.

Неприємності з шлунком
Звичайно, найчастіше виною 
проблеми з шлунком є непра-
вильна дієта. Легко не звертати 
увагу на такі дрібниці, якщо весь 
час харчуєшся швидкою їжею. 
Тим не менш, відвідати лікаря 
все-таки варто: можливо, вам 
пора стежити за своїм рівнем 
цукру. 

Раптова втрата ваги
Не варто радіти, якщо стрілка 
ваших ваг без всяких зовнішніх 

Лаванда
Ми можемо любити приєм-

ний аромат лавандових квітів, 
але комарі ненавидять його. 
Крім комарів, лаванда відбиває 
мух, а також бліх. Тому посадіть 
лавандові квіти в саду або три-
майте її в сухому вигляді у шафі 
для одягу.

Часник
Здається, з приводу запаху 

часнику, то з комарами в цьому 
плані ми згодні. Сильний запах 
часнику відштовхуючий як для 
людей, так і для комарів. Тому 
тримайте один або два горщики 
з часником навколо вашої від-
критої зони відпочинку або по-
садіть його у вашому саду.

Меліса лимонна
Ця рослина буде тримати 

комарів подалі від вашого саду, 
в той же час приваблюючи хо-
роших комах, таких як бджоли 
та метелики. Щоб комарі не 
могли покусати вас, подавіть 
кілька листочків меліси і потріть 
ним своє тіло. Олія, що виді-
литься з листків, не сподобаєть-
ся комарам.

Не слід забувати про те, що 
лимонна меліса дуже розроста-
ється, тому стежте за тим, щоб 
вона не заполонила ваш сад.

 Перцева м’ята
Аромат м’яти непопуляр-

ний серед комарів, мурашок, 
гусениць та мишей. Так що по-
садіть м’яту, щоб запах у саду 
був ще кращим і свіжим, водно-
час, відігнавши цих непроханих 
гостей.

НЕВАЖЛИВО, наскільки сильно ви любите проводити час надворі під час прохолодних 
літніх ночей, надокучливі комарі можуть змусити вас змінити свої вподобання. Як 
варіант, можна закутатися з ніг до голови, щоб ці кровопивці трималися від вас 

подалі.Але це, безумовно, зробить погоду менш приємною, чи не так?
Тим не менш, є просте рішення, щоб уникнути укусів комарів, а також відвадити їх від вас 
і вашого будинку. Все, що вам потрібно зробити, це вирощувати певні рослини у вашому 
дворі і спостерігати, як комарі зникають.
Крім того, що ці рослини є природними винищувачами комарів, вони ще й досить гарно 
виглядають. Отже, ось, що вам потрібно для того, аби насолоджуватися теплими літніми 
вечорами без комарів.
Чи ростуть у вашому дворі 
такі рослини:

захистять 
від комарів

Ці рослини

 Чорнобривці
Ця прекрасна квітка - буде 

чудовим доповненням до 
будь-якого саду та подвір’я. 
Олії, що містяться в ній, мо-
жуть відганяти комарів протя-
гом кількох годин. Інші кома-
хи, яким не подобається запах 
чорнобривців - це помідорна 
гусінь, клопи та мексиканські 
жужелиці.

Розмарин
Розмарин є ідеальною рос-

линою для більш жаркого клі-
мату. Сильний запах непопу-
лярний серед молі, комарів та 
мух. Вирощуючи його в горщи-
ку, ви можете використовувати 
його в декоративних цілях. А 
ще ви можете використовува-
ти його для приготування їжі. 
Розмарин є чудовою спецією до 
м’яса.

 Базилік
Комарі ненавидять сильний 

аромат базиліка. Тому посадіть 
його в горщики поруч із зоною 
для відпочинку, але переконайте-
ся, що йому буде доступно багато 
води, сонячного світла та ґрунту.

Герань
Ця прекрасна квітка обов’яз-

ково додасть кольору у ваш сад. 
Але й також захистить вас від 
укусів комарів цього літа завдя-
ки своєму легкому лимонному 
аромату, який відштовхує цих 
комах.

Лимонник
Ця рослина містить природ-

не масло цитронелли, яке від-
штовхує комарів. Тому, посадіть 
її у вашому саду, щоб протягом 
усього літа комарі вам навіть не 
зустрічалися на шляху.

Небезпечні
сигнали організму

причин поповзла вниз. Схудну-
ти до літа це звичайно класно, 
але якщо ви худнете без всяких 
там тренувань, то варто пройти 
повну діагностику. Раптова 
втрата ваги часто стає однією з 
перших ознак онкології.

Судоми
Для спортсменів і плавців су-
доми нормальна справа. Вони 
проявляються через надмірні 
навантаження і йдуть тоді, 
коли організм до них присто-
совується. А ось якщо судоми 
з’являються постійно, прито-
му на рівному місці — йдіть 
до лікаря. Цілком можливо, 
в артеріях ніг утворюються 
тромби.

Безсоння і недосип
Чи знайоме вам відчуття нестачі 
відпочинку після нічного сну? 
Начебто провів в ліжку всю 
ніч, а все одно втомився. Якщо 
боротися з сонливістю немає ні-
якої можливості та ліжко тягне 
сильніше магніту, то (швидше 
за все) ви страждаєте від нестачі 
кисню. Зупинка дихання під час 
сну називається апное — багато 
людей навіть не підозрюють про 
цю проблему.

Дивацтва з нігтями
Не дивуйтеся, але по нігтям 
справді можна дізнатися про 
стан свого здоров’я. Тому часті-
ше звертайте увагу на свої паль-
ці: увігнута пластинка говорить 
про розвиток анемії, несподіва-
на зміна кольору сигналізує про 
проблеми з нирками. Особливо 
уважно варто оглядати кутику-
лу — незвичайні потовщення 
кажуть про те, що тканинам 
бракує кисню. Це, в свою чергу, 
мало не перша ознака серцевих 
захворювань.

Кавове дерево
Кава – невисоке деревце, батьківщиною якого є тропічна Африка. Кра-
щі сорти кави – аравійські і кенійські – цінуються значно вище, ніж 
кава інших країн. Однак в Індії кава також культивується в значних 
масштабах. З культивованих видів кавового дерева на першому місці 
стоїть кава арабська, яка займає 90% площ. Цей вид добре росте, цві-
те і плодоносить і в кімнатних умовах. Кавове дерево дуже привабли-
ва кімнатна рослина. У нього великі блискучі шкірясті, темно-зелені 
листки; квіти дуже пахучі, білі або кремові, зібрані в суцвіття по 3-7 
штук у пазухах листків. Дозрілі плоди темно-бордового кольору за-
вбільшки з вишню. Всередині них знаходяться насіння, звані «кавовими 
зернами». В країнах, де вирощують каву, діти з великим задоволенням 
їдять ці ягоди. Зрілі зерна мають жовтуватий колір, темно-корич-
неве забарвлення вони набувають після підсмажування. З одного 
кімнатного кавового дерева можна зібрати «урожай» до 0,5 кг, передає 
Ukr.Media.
насінням. Насіння швидко втрачає 
схожість, тому його слід зберігати 
не довше року, а найкраще висівати 
незабаром після збору. Очищені від 
м’якоті насінини висівають в грунто-
ву суміш з легкої дернової землі, ли-
стової землі і піску (2:1:2) на глибину 
1см, плоскою стороною вниз. Перед 
посадкою їх промивають у слабко-
му розчині марганцівки. Темпера-
тура для проростання повинна бути 
22-24, субстрат підтримують у воло-
гому стані. Сходи з’являються через 
30-40 днів. Після утворення першої 
пари листків рослини висаджують 
у горщики. Перші 3-4 роки росли-
ну пересаджують щорічно, згодом 

– раз у два роки. Для дорослих рос-
лин в ґрунт додають 1 частину пе-
регною.

Можна розмножувати росли-
ни кави і живцями, вкорінюючи 
їх у вологому піску під склом або 
поліетиленовою плівкою, при 
температурі 28-30 С. Живці беруть 
обов’язково з плодоносного дерева, 
інакше плодів ви не дочекаєтеся. 
Живцюють рослину навесні вер-
хівками пагонів минулорічного 
приросту. Сіянці кавового дерева 
починають плодоносити на 3-4 рік, 
а екземпляри, вирощені живцю-
ванням, іноді зацвітають уже в ста-
дії вкорінення. 

Дивовижна гвоздика
Змішайте гвоздику із ложкою 
меду, добавте суміш у стакан 
води і випийте.
3. Бореться із запамороченням
Просто візьміть  ложку 
гвоздики, літр води і змішайте. 
Вживайте протягом дня.
4. Полегшує біль у вухах
До чайної ложки гвоздики 
додаємо кілька крапель 
кунжутної олії. Суміш 
розіргіти. Використовувати 
краплю в вухо один раз на добу, 
краще перед сном.
5. Бореться з оральною 
інфекцією
Змішайте одну ложку 
гвоздики із ефірною олією. 
Використовуйте одну краплю 
на ділянку, котра потребує 
лікування. Через п‘ять хвилин 
змити водою.
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Передплатити                                      
«Фермер Придніпров‘я» можна               

у будь-якому поштовому відділенні 
області до 25 числа щомісяця. 
Передплатний індекс 60092.

Де москаль ногою, 
там біда горою...
Масштаби військових дій в переддень 

ЧС–2018 вражають. Дві з половиною ти-
сячі років тому при проведенні Олімпій-
ських ігор в Греції на цей період усі війни 
припинялися. Навіть Гітлер до Олімпіади 
1936 року в Берліні  не надто пускався бе-
рега щодо репресій на інакодумців і т. п. 
Але Путін, малий «штандартенфюрер» 
загниваючої імперії, переплюнув усіх і 
підло робить свою основну, карну справу. 
Тобто воює. Звичайно, чужими руками, 
переважно вихідців з окраїн імперії, щоб 
в центрі в разі чого менше шуміли. Нещо-
давно відомий російський політолог Дми-
тро Орєшкін авторитетно заявив:

- Путін – це війна, нічого іншого в ньо-
го немає. Ця держава, окрім війни, більше 
нічого не може запропонувати цивілізова-
ному світу.

Безперечно, корисні копалини до 
уваги не беруться, адже це дар природи, 
який потрапив не в ті руки на шкоду люд-
ству. Тож і воюють. У Сирії 4 місяці тому 
американці збили пиху більше двомстам 
найманцям «групи Вагнера», бо Росія зав-
чено збрехала «їхтамнема». І дійсно, їх там 
не стало. В Україні ж близько 8 тисяч «їх-
тамнемів», за даними української розвід-
ки, разом із місцевими перевертнями та 
деякими найманцями з екзотичних країн 
вперто тягнуть колісницю війни на фак-
тично україно-російському кордоні далі. 
Навіщо? Чого бракує – їжі, води, землі, 
території для розселення? Так Московія 
її стільки «віджала» разом із місцевим на-
селенням за 5 століть постійної військової 
експансії, що тепер тишком-нишком здає 
сотні тисяч прикордонних гектарів землі 
Китаю в оренду на 49 років. При цьому до-
бре знаючи, що назад вже ніколи й нізащо 
їх не поверне.

Там віддають, тут несамовито вою-
ють… Щойно перший заступник голови 
Спеціальної моніторингової місії Органі-
зації з безпеки і співробітництва в Європі 
Олександр Хуг озвучив страшні вісті з Дон-
басу:

- Місія ОБСЄ зафіксувала впродовж 
минулого тижня з боку бойовиків Доне-
цької та Луганської областей, підконтроль-
них Росії, 5 300 обстрілів позицій Зброй-
них Сил України та населених пунктів.

На початку цього місяця міжнародне співтовариство відзначало 
«День захисту дітей». А 1 жовтня святкується «Міжнародний день 
людей похилого віку». Цього ж місяця, 15-го червня, рішенням Генераль-
ної Асамблеї ООН від 19 грудня 2011 року (резолюція №66/127), відзнача-
ється Всесвітній день розповсюдження інформації про зловживання 
відносно літніх людей. Називають цю подію  Днем захисту літніх 
людей.
Як показує практика, літні люди, ті, яким за шістдесят, також по-
требують захисту,  незважаючи на той факт, що найчастіше вони, 
на відміну від дітей, мають багатий досвід, відмінні професійні нави-

чки та мудрість, якої ще не вистачає підростаючому поколінню. 
І все ж, за інших, здавалося б рівних умовах, вони піддаються дискримінації за віковою ознакою, нерідко 
опиняючись за межею бідності, у злиднях і не затребувані суспільством по справедливості і набутої вікової 
гідності. 
Почастішали випадки зловживань щодо літніх людей. За даними широкомасштабних досліджень, пред-
ставлених на 89-му пленарному засіданні Організації Об’єднаних Націй, «частка людей у віці 60 або більше 
років у всій чисельності населення світу складе до 2050 року понад 20 відсотків». Максимальне і найбільш 
стрімке зростання числа літніх людей очікується в країнах, що розвиваються.
Те, як суспільство ставиться до своїх людей похилого віку, безпосередньо впливає на стабільність і процві-
тання всього соціуму. Шанобливе і соціально відповідальне ставлення до стареньких - запорука і гарантія 
благополуччя для тих, хто так чи інакше стане на їх місце в наступних роках, не будемо про це забувати!

Напередодні
Завтрашнього дня нетерпляче чекають 

шанувальники футболу на всіх континентах 
Землі, адже лише раз на чотири роки 
відбувається світова першість з цього 

популярного виду спорту. Та чемпіонат світу 2018 
року має облудне політичне забарвлення - ним 

найбільша світова держава-агресор хоче будь-що 

відволікти увагу cвіту від неоголошеної війни в 
Україні. Триває вона вже, на жаль, п’ятий рік. Така 
величезна тривалість широкомасштабної агресії 

однієї країни проти іншої в умовах сучасного 
глобалізованого світу свідчить лише про одне – 
геть недостатню увагу демократичної світової 

спільноти до великої української проблеми.

Це страшна цифра про величезну 
масу заліза, яке щодня вкриває передову 
лінію фронту з осатанілим агресором. За 
травень місяць в бою з російськими оку-
пантами полягли сімнадцять українських 
воїнів… У статті «Загиблі герої травня 
2018-го» видання «Цензор.нет» є фото і 
розповіді про кожного з воїнів добра. Не-
можливо без глибокого душевного тре-
пету і сердечного жалю читати ці короткі 
рядки про велич душі справжніх Людей. 
Про наймолодшого, 20-літнього Дмитра 
Рудя з Житомира, Івана Жукова, солдата 
загону «Волинь», який відзначав на пере-
довій свої 50 років, найстаршого за зван-
ням полковника СБУ Руслана Муляра з 
Тернополя, 24-річного фельдшера Олега 
Бокоча з Миколаївки Кобеляцького райо-
ну Полтавщини, який поліг, витягуючи з 
поля бою пораненого побратима. Поло-
вина з них ще не були одружені, не всти-
гли народити дітей… Від рук бойовиків у 
травні загинули і 11 мирних жителів. 

За що ж ти вбиваєш українців, іроде? 
Коли перестанеш пити нашу кров, очма-
ніло-хижа імперіє? Навіть найвеличніше 
світове футбольне свято не зупиняє тебе! 
Коли сама стечеш вражою, злою кров’ю, 
щоб нею, як мріяв Тарас, волю окропити? 
Щоб залишилася в тобі лише одна людсь-
ка? А стечеш таки колись… 

Відтак питання їхати чи не їхати на 
футбол для свідомих українців не стоїть – 
однозначно не їхати до країни, окупанта 
наших земель. З цього приводу політич-
ний оглядач Віталій Портников зазначив:

- Знаю, футбол поза політикою, та 
вважаю, що футбол, який проходить в 
країні-агресорі, українці один раз можуть 
і пережити. Знаєте, це таке дитяче бажан-
ня бавитися – хай війна йде будь-де, та ми 
туди поїдемо, нам хочеться це побачити 
і платити гроші країні, яка отримує їх в 
бюджет. А українські телеканали мають 
відмовитися від трансляції ЧС -2018.

Мабуть, найправильніше було б тим 
небагатьом, хто таки думає їхати за Хутір 
Михайлівський, спитати згоди на це в на-
ших воїнів. Зателефонувати їм, навідати 
їхні родини, спитати, як їм живеться без 
батька, чоловіка чи сина? Чи прагнуть 
вони подивитися футбол? Ось коментар 
незвичайної ситуації від командира танка 
«Сідого» з 93-ї ОМБ:

- Хто поїде, тих треба в окрему резер-

вацію… У них загублена воля до життя, 
яке вони віддають на милість агресору. 
Це забавка – поїхати, подивитися щось. 
Путін це використає, вони посібники 
війни в Україні! А, ви до мене їдете, ще й 
по-моєму цвенькати вмієте – та я ж вас 
визволяти буду! Як позбавитися нам оцих 
гнид, що дружать з вошами? Тут війна 
іде, люди гинуть за Україну, вже хоча б із 
якогось спільного громадянського почуття 
не пхалися туди… Інших думок на фрон-
ті немає, командування 128-ї бригади ще 
різкіше висловилося з цього приводу в 
Фейсбуці.

Від Сочі до ЧС світ 
грається з Росією
Таку одностайність наших воїнів та 

світовим би лідерам разом із українськи-
ми на поміч у праці! Бо коли дивишся, як 
вони крутять тими санкціями, як циган 
сонцем, то й сумніви беруть – чи розумі-
ють, що від їхньої поведінки напряму зале-
жить життя українців на передовій, в Кри-
му та окупованій частині Донбасу? Досі 
творяться більш ніж дивні речі. Наприкін-
ці травня об’єднана слідча комісія з розслі-
дування катастрофи авіарейсу МН 17 зро-
била проміжні висновки: малайзійський 
«Боїнг 777» збитий російською ракетою 
«Бук» з території, підконтрольній Росією, 
її військовим дивізіоном. І саме цього дня 

президент Франції Еммануель Макрон в 
Петербурзі міцно тис руку Путіну, в якого 
вони по лікоть в крові… Без його коман-
ди ні «Бук» до України б не припхався, 
ні постріл не був би можливим. Ось такі 
«економічні інтереси» в обмін на життя 
громадян Європи. 

Такі ж дива творяться і з «Північним 
потоком-2». США, Україна і Польща ви-
ступають категорично проти нього. Ні-
меччині, Фінляндії і Швеції не вадить за 
підземні блага дикого войовничого сусіда 
годувати його для подальшого розбою. 
Щойно президент США Дональд Трамп 
закликав колег повернути Росію до «вели-
кої вісімки», звідки її витурили за окупа-
цію Криму. Та Ангела Меркель, канцлер 
Німеччини, нагадала йому, що це можна 
зробити лише після того, як останній «зе-
лений чоловічок» дремене з півострова 
по Кримському мосту… Але сама зовсім 
не проти гайнути на футбол, «коли доз-
волить графік». Совість, очевидно, теж 
дозволяє це робити… Бо Австралія і Ні-
дерланди за збитий «Боїнг 777», Англія, 
Україна і Польща за війну на Донбасі та 
отруєння Скрипаля закликали світ ігнору-
вати ЧС 2018 на рівні урядових делегацій. 

Так і живуть світові лідери разом із на-
шими – все трихи та мнихи, а діла щодо 
стримування російської агресії мало ро-
блять. Бо коли якийсь п’яний бешкетник 
в тій же РФ на святі «бузить», йому одра-
зу міцно в’яжуть руки і ноги. І за ніч він 
приходить до тями. Якби Росії так само 
надійно, повністю перекрили «еконо-
мічний кисень» разом із фінансами, та 
заблокували будь-яку торгівлю з нею, 
чи довго б вона змогла протримати-
ся? А повоювати? Максимум півроку. 
Сьогодні враження таке, що їй зв’язали 
навіть не руку, а якийсь мізинець. Ще й 
переймаються – чи не надто туго? Пані 
та леді, панове та джентльмени, через 
вашу благодушність війна може тривати 
ще дуже довго! Отямтеся, не захоплюй-
теся сьогоднішнім футболом агресив-
ної імперії! Тим паче, що іноземним 
болільникам в Петербурзі провалюють 
голови і відбирають в них гроші. Крива-
вий російський спорт триває вже 5-й рік 
поспіль, від Олімпіади в Сочі до чемпіо-
нату світу  2018-го. Так невже ви в нього 
не награлися?

Остап ВЕРНИГОРА. 

Днем захисту літніх людей
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