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Друкуючи в минулому номері публіцис-
тичні нотатки «Ми довго мовчки відступаємо», 
«Фермер Придніпров’я» і не підозрював, що ця 
його публікація з’явилася дуже вчасно. Нагада-
ємо, мова у ній йшла про те, що небачене ще у 
світі тотальне розкрадання недавно багатющої 
України всіх нас обернуло у злидні і безпро-
світність. І це страшено кримінально-злочинне 
злодійство явно організованих бандитсько-гра-
біжницьких корупційних і мафіозних кланів, а 
народ чомусь їх впродовж уже усієї незалеж-
ності покірно терпить. То слідом київська газе-
та «День» повідомила, що 24 роки тому - саме у 
липневі дні - було вперше обрано Президентом 
України Леоніда Кучму. І повідомляє «День» 
про це тому, аби переконати, що відтоді краї-
на пішла хибним та згубним шляхом. «Кучма 
почав служити «червоному директорату», який 
чекав і зацікавлений був у приватизації під-
приємств», - нагадує газета слова недавно по-
мерлого Левка Лук’яненка, котрі він сказав ще 
у 2011 році. А як наслідок, коментує у своєму 
огляді преси Радіо «Свобода», в Україні й поча-
лася приватизація, яка насправді перетвори-
лася на «прихватизацію». Причому, уточнює 
«День», все це відбувалося під керівництвом 
або й з благословення Кучми та розрослося 
швидко у гарячковиту лихоманку й вакханалію 
з розпродажу і розкрадання всього того, що 
було створено кількома поколіннями нашого 
народу за часів Радянської влади. Так от, газе-
та «День» своїх читачів переконує, що сьогодні 
наша біда якраз в тому полягає, що суспіль-
ством так і не зроблені висновки. Мало того, 
що Кучма належним чином не відповів за свою 
підступну політику, але ще й населення від тих 
пір раз-у-раз обирає у владу відвертих песиго-
ловців і торбохватів, казнокрадів, котрі чимдалі 
втрачають будь-які почуття міри у величезних 
уже масштабах привласнення майна і коштів. 
Доки така ситуація залишатиметься, не сум-
нівається газета «День», весь цей здичавілий 
банкет у чаду перевертнів від народу триватиме 
і не відпускатиме Україну, котра від цього втра-
чатиме та буде гинути і далі, опиняючись уже 
за межею існування свого на білому світі. Так 
пише «День» у статті, яку названо прямими сло-
вами, що «Висновків не зроблено досі».

А газета «Фермер Придніпров’я», зі свого 
боку, власної позиції не міняє. У тому розумінні, 
що вважає родоначальником дійсно безпреце-
дентного в планетарних масштабах на початку 
ХХІ століття пограбування цілої, донедавна бла-

ПОРА ТОБІ, НАРОДЕ, РОБИТИ ВИСНОВКИ
«А ще поганше на Украйні дивитись, плакать і мовчать!»

Фермери обуренні дозволом Верховної 
Ради використовувати кошти з держав-
ної програми з підтримки фермерів на 
придбання залізничних вагонів.
Це рішення направлене на підтримку 
великих агрохолдингів, дрібні і середні 
фермерські господарства і вітчизняні 
виробники сільгосптехніки від цього 
лише програють. Про це заявив голова 
ГО «Асоціація фермерів та приватних 
землевласників Дніпропетровської об-
ласті» Анатолій Гайворонський.

НА минулому тижні Верховна Рада при-
йняла рішення, яким віднесла залізнич-

ні вагони до сільгосптехніки. Таким чином 
аграрії отримали можливість користуватися 
коштами з державної програми підтрим-
ки фермерів на придбання вагонів. У 2018 
році держпрограма передбачає державну 
підтримку фермерів у розмірі близько од-
ного мільярда гривен. Зокрема програма 
передбачає компенсацію фермерам з держ-
бюджету 25% вартості техніки вітчизняного 
виробництва.
«Ви знаєте, якщо вже вагони у нас це сіль-
госптехніка, то скоро будуть пароплави, які 
ходять в океані, також сільгосптехнікою, 
тому що вони зерно возять, вся інфраструк-
тура у портах – це також стане обладнанням 
сільськогосподарським. Ми говоримо про 
те, що пріоритет у виділенні коштів буде 
наданий цим законопроектом великим 
агротрейдерам, агрохолдингам, тому що 
вони зерно транспортують вагонами. Їм зро-
били таку поправку, допомогли тим у кого 
є гроші. А за бідних знову не згадали, про 
фермерів знову забули», - сказав Анатолій 
Гайворонський.
Він нагадав, що рішення було прийняте на 
основі поправки депутата Олега Кришина 

гополучної країни України, першого її Президен-
та Леоніда Кравчука. Його хатинка, наполягаємо 
ми, переросла сьогодні в рахунки по світах і оф-
шорних зонах, мільярдні статки десятків і сотень 
негідників, які малюють себе одначе ледве не 
елітою і гордістю нації, фешенебельні розкішні 
маєтки у принадних заморських краях та на ос-
тровах, які багатьом зарубіжним бізнесменам 
і не снилися - і т. д., і т. п. Інша річ, що провини 
Леоніда Кучми самі по собі не з тих, які можна 
виправдати і простити. Жоден інший народ не 
відпустив би з миром своїх вожаків за такі грі-
хи – чому ж український люд пробачає нещадну, 
майже фашистську уже – у виконанні нині діючої 
влади й поготів – наругу над собою? Особливо 
ще й враховуючи так звану аграрно-земельну ре-
форму Кучми і його «радників», вінцем якої стало 
розорення вітчизняного села та знищення селян 
як ефективних власників і господарів своєї землі. 

Одначе зараз уже мало буде користі від того, 
якщо лише озиратимемося назад та картатимемо 
усіх, хто повів Україну хибним шляхом. Бо сьо-
годні настав час давати об’єктивну й принципову 
оцінку тим, хто завів її в глухий кут – тобто нині 
діючій владі, котра дозволила собі показувати 
власні зуби як ніби в останньому і остаточно-
му розтягуванні своєї держави по власних ки-
шенях і приреченні її народу як на вимирання, 

так і на розбігання з рідних гнізд по всіх чу-
жинських усюдах і краях. Одне діло, що Петро 
Порошенко привів за собою у владні структури 
бездарів й інтелектуальних нікчем, ні на що путнє 
не здатних не державотворців, а таких самих, як 
він, бариг– але ще й безмірно войовничих, якщо 
хочете, то й  оскаженілих загарбників усіх зали-
шок багатств України, моральних виродків, які  
не гребують уже у людей й з горла видирати все 
до кінця. Отож не просто обкрадати людей, а на-
віть і душити, загризати на смерть. З до нестями 
безсовісними теперішніми зграями-фракціями 
народних депутатів, які гав не ловлять і на під-
тримці антинародних та антидержавних злодіянь 
діючої влади як клепають собі багатомільйонні 
статки, так і уникають теж кари за свої злочини. 
Уже весь довколишній світ, Європа і Америка чи 
не в першу чергу, дивуються, як таке могло ста-
тися, що кровопролитна Революція гідності звела 
на вершину влади її зрадників і гнобителів та різ-
ників, а все ж бо насправді логічно і закономірно: 
якщо народ уже більше четверті століття сам доз-
воляє грабувати себе і свою державу, голосуючи 
за злодіїв і корупціонерів, то ніхто інший не змо-
же його ні захистити, ні порятувати. Світ давно 
переконався, що в Україні правлять бал фактично 
грабіжники, які не створюють власну економіку, а 
розтягують і нищать її, одначе наші виборці впер-

то голосують і голосують за них, мов зачаровані 
чи й зомбовані. Вітчизна наша так і опинилася у 
небезпеці, оскільки наполегливо обираємо тих, 
для кого правити державою – підминати її під 
себе. І сьогодні ми вже над краєм провалля, з яко-
го, якщо упадемо туди, навряд чи буде вороття 
назад.

З цих міркувань «Фермер Придніпров’я» і за-
початковує цикл публікацій, які можна буде вва-
жати й суб’єктивними, однак насправді об’єктив-
них оцінок і поглядів на становище, в якому пере-
буваємо наразі тільки через те, що ніяк не хочемо 
чи не можемо збагнути очевидну істину: вибори 
- як президентські, так і парламентські – це єдино 
реальна можливість народу раз і назавжди поз-
бутися паразитичних окупантів, які, як писав ще
Тарас Шевченко, неситим оком за край світу зази-
рають, «чи нема країни, щоб загарбать і з собою 
взять у домовину»? У нашому випадку вони уже
знайшли таку країну – свою ж рідну неньку-Укра-
їну. Як писав далі Великий Кобзар, та отечество
так люблять, так за ним бідують, що так із його,
сердешного, кров, як воду, точать. Особливо ж у
ланцях та скруті українські селяни – згодні? Знову 
приходять на пам’ять слова Тараса Григоровича:

  Аж страх погано
     У тім хорошому селі:
     Чорніше чорної землі
     Блукають люди, повсихали
     Сади зелені, погнили
     Біленькі хати, повалялись, 
     Стави бур’яном поросли.
     Село неначе погоріло,
     Неначе люди подуріли, 
     Німі на панщину ідуть
     І діточок своїх ведуть.
І якщо далі за рядками Шевченка, то «і не в 

однім отім селі, а скрізь на славній Україні людей 
у ярма запрягли пани лукаві…» - і далі за текстом.  
То чи не пора кінчати, щоб нас усіх дійсно за дур-
ників вважали? Досить пхатися, щоб то ближче 
стати коло песиголовців та голосувати за них. 
І чекати від них потім дулі – «хоч маленьку, хоч 
півдулі, аби тілько під самую пику». На виборах 
вони обіцяють золоті гори, а насправді людям 
доводиться ковтати облизні. Скільки будемо по-
кірно гнутися перед ними, та ще й не лише самі, а 
і дітей своїх та онуків в наймити прирікати? Хіба 
не видно, як на екрані, що теперішня влада уже 
не тільки останню свитину з кожного знімає, а й 
останні штани кожного з нас продає!?

Дозвіл купувати залізничні  вагони 
за держкошти для фермерів обурює

КОЛИ СКАЗАТИ, що у Верхньодніпровську
дня 17 липня чекали з нетерпінням, то це 

буде не всією правдою. Про цю дату просто 
мріяли і марили нею в місцевому дитбудинку № 
2 для дітей з вадами фізичного та розумового 
розвитку, у родинах 33-х «добровільно» 
звільнених останнім часом працівників 
цього державного закладу та багатьох 
жителів краю. Бо саме 17 липня закінчувався 
півторарічний контракт у директора 
інтернату Геннадія Феденка, що встиг 
«прославитися» за недовгий період роботи 
в специфічній державній установі затятим 
нехтуванням законів України та трудових 
і людських прав підлеглих і вихованців, з 
Дніпропетровською обласною радою. 
Про директорське свавілля у 
Верхньодніпровську, підтверджене висновками 
державних органів та рішеннями кількох 
судів, не раз йшлося на сторінках «Фермера 
Придніпров’я». Статтю про «подвиги» 
депутата Верхньодніпровської міської ради 
від «Укропу» Геннадія Феденка тиждень 
тому надрукувала і газета «Ліца», влучно 
назвавши його недолугу роботу в інтернаті 
«міною сповільненої дії». Окремої уваги 
заслуговують кримінальні провадження, 
у яких фігурує директор державного 
закладу. Верхньодніпровська прокуратура 
спростувала його «тезу» «за мною нічого 
немає» - ще під час роботи Геннадія Феденка 
заступником начальника управління 
соцзахисту Верхньодніпровської РДА відкрите 
і досі розслідується, чомусь рекордно довго, 
кримінальне провадження щодо розтрати 
ним бюджетних коштів, які виділялися на 
закупівлю спецтехніки для інвалідів.  
А наприкінці червня голова «Руху Нових Сил» 

з фракції «Народний фронт». За його сло-
вами, це рішення було прийняте завдяки 
тому, що у великих агрохолдингів у парла-
менті «своє лобі»
Він додав, що в результаті такого рішення 
на розвиток середнього і малого бізнесу, 
загалом сільгоспвиробника буде направлено 
менше коштів, у результаті аграрії не змо-
жуть купити техніку, тому що не у всіх ви-
стачить коштів на це без державної підтрим-
ки. Крім цього, за словами Гайворонського, 
вітчизняні виробники машинобудування 
після цього рішення парламенту продадуть 
менше продукції, через що буде менше 
робочих місць в українській економіці, а 
окремі з цих підприємств взагалі можуть 
збанкрутувати.
«Це ніяк не державний підхід до справи. 
Тому моя позиція така, що це неправильно 
прийняте рішення. Ми всі фермери і сіль-
госпвиробники обурені з цього приводу і 
бачимо, що ми не можем зараз вплинути на 
рішення Верховної Ради, бо закон уже при-
йнятий, але хотілося б сказати на майбутнє. 
Оскільки вже грядуть вибори (Верховної 
Ради – ред.), людям варто думати, кого вони 
вибирають, і це найголовніше», - підсумував 
А. Гайворонський.

«Червона 
картка» 
облраді
Січеславщини Анатолій Гайворонський 
отримав від Головного управління Нацполіції у 
Дніпропетровській області листа:
«Нашим Слідчим управлінням розглянуте 
Ваше депутатське звернення від 13 червня 
ц. р. в інтересах КЗ «Верхньодніпровський 
дитячий будинок-інтернат № 2» щодо 
неналежного проведення досудового 
розслідування у кримінальному провадженні 
стосовно директора Геннадія Феденка. 
Проведено службову перевірку, під час якої 
встановлено, що рішення про закриття 
кримінального провадження № 120…317 
ухвалене необгрунтовано, без дослідження 
усіх обставин. До Жовтоводської 
місцевої  прокуратури направлено лист 
щодо скасування закриття вказаного 
кримінального провадження та направлення 
його для подальшого проведення 
досудового розслідування до слідчого відділу 
Верхньодніпровського відділення поліції».
Це кримінальне провадження було відкрите 
за фактом недопуску директором 
Геннадієм Феденком сестри-господарки Лідії 
Сєдєльникової до виконання своїх посадових 
обов’язків. Тобто керівником було грубо 
порушене законодавство про працю, що 
призвело до тяжких наслідків – Лідія Василівна 
вдруге прямо з інтернату потрапила на 
лікарняне ліжко
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«Червона 
картка» 
облраді

«Навіщо було обіцяти?»
Та довгоочікуваний «дембель» керівни-

ка дитбудинку, що звільнив за півтора роки 
33-х працівників, більш ніж чверть їхнього 
загального числа (!), при якому діти ходять 
голодними, бо навіть дієздатні позбавлені 
права користуватися власними пенсійни-
ми та зарплатними картками, 17 липня не 
відбувся. Попри те, що до столу дітей дохо-
дить лише певна частина із виділених дер-
жавою 62 гривень, що підтвердили вже дві 
комісії, голова Дніпропетровської облради 
Гліб Пригунов підписав казнокраду і по-
рушнику законів, фігуранту двох кримі-
нальних проваджень, котрий за рішеннями 
судів ще й «нагрів» обласну раду на 80 тисяч 
гривень, «ярлик» на працю ще на 2 місяці! 

Про це стало відомо із витягу з розпоря-
дження голови обласної ради від 25 червня 
«Про кадрові питання комунальних під-
приємств та закладів, які належать до спіль-
ної власності територіальних громад сіл, се-
лищ та міст Дніпропетровської області». У 
витягу всього два пункти – про звільнення 
Г. Феденка з 17 липня із посади директора 
інтернату на підставі закінчення контракту 
та призначення його в. о. директора закла-
ду «із 18 липня строком на 2 місяці». 

Геть несподіване рішення стало крижа-
ним душем для працівників і вихованців 
закладу. Бо перші двічі – 3 і 4 липня – ве-
ликими делегаціями, взявши відпустку за 
власний рахунок, найнявши автобус зі сво-
їх куцих, незаконно урізаних директором 
зарплат, про що мова далі, дивилися у живі 
очі Гліба Олександровича та членів про-
фільної постійної комісії облради і криком 
кричали про недопустимість перебування 
Геннадія Феденка на посаді директора в та-
кому специфічному закладі! Тоді Г. Пригу-
нов гучно запевнив:

- До 17 липня все з’ясується, постійна 
комісія може вже 4 липня звільнити ди-
ректора. Захищати його не буду, мені моя 
честь дорожча за роботу якогось директора 
дитбудинку, котрого я і в очі не бачив.

Кажуть, де добра немає, там не шукай 
правди. Ошукав тоді Гліб Пригунов усіх 
працівників підшефного облраді дитячого 
будинку разом із вихованцями. Наплював 
навіть на священну клятву Гіппократа, або 
Клятву лікаря – керуватися у своїх діях і 
помислах принципами загальнолюдської 
моралі, яку давав колись як дитячий хі-
рург. Кинув під ноги свою честь невідь-ко-
му, «кого і в очі не бачив». Облудність його 
обіцянки працівникам дитбудинку 3 лип-
ня очевидна - ще 25 червня Гліб Пригунов, 
депутат від БПП, по-народному «Блоку 
панамських патріотів», тишком-нишком 
дав «добро» Геннадію Феденку, верхньод-
ніпровському депутату від «Укропу», який 
теж входить до демократичної коаліції в 
облраді, на подальші незаконні дії ще на 
два місяці. Тобто яке їхало, таке й здибало? 
Не дивно, що рейтинг БПП в Україні від та-
кої «роботи» в дусі часів попереднього збіг-
лого гаранта опустився тепер на сьоме міс-
це, за свіжими даними соціологічної групи 
«Рейтинг». 

Що вийшло з видачі обласною радою 
Геннадію Феденку «індульгенції», тобто 
прощення за злочини і дозвіл на ймовірні 
нові, на жаль, уже видно. Ось що повідом-
ляє про події в дитбудинку № 2 після 17 
липня заступник голови профспілкової ор-
ганізації працівників Андрій Кременчуць-
кий:

- Дивуюся голові облради – він же усім 
нам пообіцяв, що до 17-го ухвалимо рішен-
ня щодо директора! А зробив геть інше. Те-
пер Феденко умисно відпускає вихованців 
у місто на роботу, а нянечок карає за їхню 
відсутність у дитбудинку… Від директо-
ра постійно звучить нецензурна лексика 
щодо підопічних, він страхає їх закриттям 
інтернату. Більшість дітей скаржиться на 
його недоброзичливе ставлення до себе. 
19-го липня, коли проводили профспілкові 
збори, до дитбудинку в кабінет директора 
зайшли невідомі особи, викликали праців-
ників туди по одному, створили неробочу 
обстановку. Втім, члени профспілки стовід-
сотково проголосували за недовіру Генна-
дію Феденку.

- Ситуація в інтернаті є кричущою, - 
доповнює няня Світлана Мар’янченко, 
- відбувається постійний пресинг праців-
ників, які утворили профспілку, а також 
тих, хто не перебуває в ній. Підопічні 
закладу вже не сприймають Г. Феденка 
як директора, і постійно потерпають від 
його цькування. 

«Чи є в цій країні 
хоч щось святе?»
Повторне призначення Глібом Пригу-

новим Геннадія Феденка вкрай негативно 
сприйняли не лише у Верхньодніпровсько-
му дитбудинку, але і в цьому невеликому 
місті. Розповідає голова Верхньодніпров-
ської міської організації «Рух Нових Сил» 
Юрій Шевцов:

- Земляки шоковані рішенням облради, 
подібне лише за часів Януковича було… 
Злодії крутяться, як вужі на сковорідці, щоб 
уникнути відповідальності. Люди питають 
мене «Чи є в цій країні хоч щось святе?» Фе-
денко «обідрав» колектив, як липку, части-
ну незгідних вигнав на вулицю, цупив «гу-
манітарку», обманював, бив… Вихованця 
Сашу Козіна, який не боїться казати йому 
правду у вічі, 16 липня побив чужими ру-
ками і ледь не зжив зі світу… І таку людину, 
фактично диктатора, знову призначають 
директором! Це глум над вихованцями і 
працівниками дитбудинку.

Вочевидь, точніше й не назвеш такі ав-
торитарні дії, що не мають нічого спільного 
із задекларованими демократичною коалі-
цією в облраді, лідером котрої є Гліб При-
гунов, європейськими цінностями. Про 
зусилля, які доводиться докладати тепер 
жителям Верхньодніпровська буквально 
для врятування життя вихованців інтерна-
ту, говорить депутат Верхньодніпровської 
районної ради від «Свободи» Галина Про-
хоренко:

- Шістнадцятого липня в Саші Козіна 
стався нервовий зрив. Феденко наказав по-
бити і скрутити його, що й було зробле-
но іншим підопічним. Козіна відтягли в 
ізолятор, за наказом директора вкололи 
заспокійливе. Він втратив свідомість і не 
прокидався 17 годин! Викликали «Швид-
ку», тиск виявився всього 90 на 40, хлопець 
геть заголоджений. Лікар заявив про не-
обхідність його госпіталізації, повезли до 
лікарні. За поданою заявою про побиття 
поліція приїжджала до Козіна, але, окрім 
складання паперів, вона практично не ре-
агує на безчинства директора. 18 липня до 
лікарні поїхав Феденко, поговорив із ліка-
рем, до побитого Козіна навіть не зайшов. 
Наступного дня Сашу виписали… 

Від нашої депутатської групи ми звер-
нулися до народного депутата Юрія Лев-
ченка з проханням вплинути на Мінсоцпо-
літики України і покласти край свавіллю 
директора, бо Дніпропетровська облрада 
фактично схвалила його протизаконні дії. 
З вимогою відсторонити його від роботи 
делегація працівників їздила в Київ до де-
путата Мустафи Джемілєва, направлені 
звернення і до депутатів Юрія Берези, Ре-
фата Чубарова, та поки нічого не допома-
гає. Діють гнилі політичні домовленості, 
через які страждають люди. Працівники 
вже неодноразово блокували вхід Феденку 
до дитбудинку. Та він найняв адвокатську 
компанію, і після призначення в. о. захо-
дився з її допомогою ще дужче «пресува-
ти» людей, навіть на їхніх робочих місцях! 
Хочеться зробити хоч щось добре для цих 
нещасних дітей, яких Гліб Пригунов кинув 
напризволяще в загрозливій для життя си-
туації, в декого є ознаки навіть суїцидаль-
них настроїв! Це не «Свобода» і «Рух Нових 
Сил» грають в нові ігри, як дехто намагаєть-
ся показати, це ми разом, зі Спілкою воїнів 
АТО Верхньодніпровського району та всіма 

свідомими людьми України, боремося із 
давньою системою, яка й досі намагається 
утриматися на плаву на Січеславщині. 

«Фінансові ресурси
використовуються 
свавільно»
Як не дивно, в Україні досі, вже 5-го піс-

ля Революції Гідності року, чимало людей, 
котрі отримали у свої руки владу, вважа-
ють, що разом з нею у них є тепер і «стіл» 
для прожитку. Себто володарюю підвлад-
ною територією, як заманеться, а на діючі в 
державі закони начхати. Саме так і веде себе 
директор Верхньодніпровського дитбудин-
ку № 2. Ось короткий витяг зі здоровезного 
за обсягом звіту комісії Департаменту соці-
ального захисту Дніпропетровської ОДА, 
очолюваної заступником директора депар-
таменту Юрієм Петренком:

«Колективним договором КЗ «Верх-
ньодніпровський дитячий будинок-інтер-
нат № 2»  між адміністрацією і профспіл-
ковим комітетом на 2016 – 17 роки передба-
чено, що працівникам повинна нараховува-
тися доплата за складність та напруженість 
роботи у розмірі 50% посадового окладу. 
Відповідно до ч. 4 ст. 97 КЗпП України влас-
ник або уповноважений ним орган чи фі-
зособа не мають права в односторонньому 
порядку приймати рішення з  питань оп-
лати праці, що погіршують умови, встанов-
лені законодавством, угодами, колективни-
ми договорами. Перевіркою встановлено, 
що у Верхньодніпровському дитбудинку 
№ 2 застосовуються дисциплінарні стяг-
нення та депреміювання працівників без 
обґрунтування підстав. Позбавлення премії 
за причинами, не обумовленими Поло-
женням про преміювання, є незаконними. 
Належних причин для позбавлення премії 
працівника чи зменшення її розмірів, які 
стали підставою для цього, в наказах про 
преміювання не зазначено. Накази про 
преміювання працівників видаються на 
підставі засідання якоїсь створеної дирек-
тором комісії, що оформляється протоко-
лом, в інших випадках такі накази відсутні. 
Встановлено і наявність конфлікту інтересів 
- Г. Феденко як посадова особа дитбудинку 
підписав наказ про прийом на роботу своєї 
дружини А. Феденко. За його наказами їй 
виплачувалися надвисокі премії, в розмірі 
200%, що свідчить про приватний інтерес, 
зумовлений сімейними стосунками, тоді 
як працівники в цей час отримували 10%, 
а то й нічого. Це порушення вимог Закону 
України «Про запобігання корупції». Вста-
новлені комісією численні порушення свід-
чать щонайменш про неякісне виконання 
посадових обов’язків директором Г. Феден-
ком, що призвело до свавільного викори-
стання фінансових ресурсів без належного 
обґрунтування та дотримання встановлено-
го законом порядку». 

Тобто давні звинувачення працівників 
у фінансовому свавіллі директора прове-
деною у червні – липні 2018 р. перевіркою 
комісії облради повністю підтвердилися. 
Обласній раді рекомендовано не продов-
жувати контракт з директором, що за допо-
могою «сімейного підряду» обкрадав пра-
цівників. На жаль, Г. Пригунов прогнорував 
висновки комісії ради, очолюваної ним.

«Червона картка» системі 
Та працівники дитбудинку і його вихо-

ванці сприйняли це рішення як паплюжен-
ня демократичних цінностей України. 
Відтак 19 липня в дитбудинку відбулися 
загальні збори працівників, які вирішили:

«Висловити недовіру в. о. директора 

дитбудинку Г. Феденку; направити прото-
кол зборів та аналогічне рішення трудово-
го колективу від 25 червня із відповідними 
клопотаннями до голови Дніпропетров-
ської облради Гліба Пригунова та дирек-
тора Департаменту соціального захисту 
Дніпропетровської ОДА Оксани Кришень; 
витребувати висновки комісії Департамен-
ту, що провела перевірку в дитбудинку».

А керівникам обох згаданих обласних 
відомств, які досі не зреагували на кричу-
щі факти порушення українських законів 
у дитбудинку № 2, направлені листи такого 
змісту:

«У черговий раз звертаємося до Вас із 
вимогою прислухатися до думки трудово-
го колективу Верхньодніпровського дит-
будинку № 2 Дніпропетровської обласної 
ради, який ще 25 червня більшістю голосів 
працюючих в інтернаті ухвалив рішення 
про недовіру Геннадію Феденку як дирек-
тору закладу, та втрутитися в ситуацію, яка 
зачіпає не лише законні інтереси колек-
тиву, а й права вихованців закладу. Наш 
лист носить не характер прохання, а є сво-
єрідною нотою протесту на бездіяльність 
установи, очолюваної Вами, що несе без-
посередню відповідальність за незаконні дії 
Г. Феденка. Його перебування на посаді ди-
ректора вкрай негативно впливає на жит-
тєдіяльність нашого специфічного закладу. 
Спираючись на згадане рішення трудового 
колективу від 25 червня та одноголосне рі-
шення профспілкових зборів дитбудинку 
від 19 липня, вимагаємо невідкладно, без 
будь-яких умов звільнити Г. Феденка з по-
сади директора. У разі невиконання Вами 
нашої вимоги залишаємо за собою право 
на різні акції протесту, щоб донести правду 
до народу України про злочинну діяльність 
директора дитбудинку та системи, що його 
захищає. Реагування з Вашого боку чекає-
мо до 25 липня».

На належну реакцію обласних посадов-
ців працівники дитбудинку № 2 мають не 
лише моральне, а і законне право. Згідно 
зі ст. 33 «Право профспілок, їх об’єднань 
щодо притягнення до відповідальності по-
садових осіб» Закону України «Про профе-
сійні спілки, їх права та обов’язки»:

«Вимога профспілкових органів про ро-
зірвання трудового договору (контракту) є 
обов’язковою для розгляду і виконання. 

У разі ж подальшого ігнорування 
Дніпропетровською облрадою законних 
вимог працівники дитбудинку на підставі 
згаданого закону через два тижні після рі-
шення профспілкових зборів мають право 
звернутися до суду, який зобов’яже недба-
лих облчиновників виконати рішення про-
фспілок інтернату. Ще й  моральну шкоду 
може стягти з винного в разі відповідного 
клопотання та підтвердження доказами в 
суді».

Чи й надалі обласна рада ігноруватиме 
свої прямі обов’язки і сприятиме дирек-
торському свавіллю у власному дитбудин-
ку, достеменно не відомо. Сьогодні завер-
шується термін, наданий працівниками 
інтернату для звільнення директора. Ось 
що повідомив з цього приводу депутат об-
ласної ради Анатолій Гайворонський:

- Звернення з рішеннями працівників 
трудового колективу та профспілкових 
зборів працівників дитбудинку вже пере-
дані до обласної ради. Її голова Гліб При-
гунов зараз перебуває у відпустці, його 
обов’язки виконує Святослав Олійник. За 
неофіційною інформацією, призначив-
ши Г. Феденка директором дитбудинку 
на два місяці, таким недолугим способом 
Г. Пригунов зберіг за собою крісло голо-
ви облради. Воно загойдалося під ним, 
бо «укропівці» начебто погрожують від-
кликати свої голоси в разі відставки верх-
ньодніпровського однопартійця та вийти 
з коаліції, яка голосувала за Пригунова як 
голову облради. Збрехавши 3 липня лю-
дям у живі очі, своїм виборцям, дивуюся, 
як тепер Пригунов може представляти 
інтереси громади нашої області? І як ми 
можемо висловити недовіру Президенту 
України, коли навіть рядового директо-
ра-хапугу не можемо звільнити? Цей «гор-
діїв вузол» дніпропетровської корупції до-
ведеться розрубувати і правовій системі, і 
усім виборцям краю.

Тож чи Дніпропетровська облрада 
врешті-решт схаменеться і виконає свої 
прямі обов’язки зі звільнення збанкруті-
лого на довір’я працівників директора, чи 
крапку в цій багатостраждальній для дітей 
та їхніх нянь і вихователів історії поставить 
суд, покаже час. 

Григорій ДАВИДЕНКО. 
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ПРО ГОЛОВНЕ

ЯКЩО ВІД ПАРАДНОГО 
ФАСАДУ ПОГАНО ТХНЕ, 
ТО ЧИМ ПАХНЕ ЗА НИМ?
Вокзал і привокзальна площа кожного 

поважного міста і кожного регіону не тільки 
їх головні ворота, а і як візитна картка. При-
їжджаєш кудись, виходиш на перон, і що 
бачиш першим поглядом, чим зустрічає 
тебе той чи інший край, таке враження про 
нього назавжди і лишиться з тобою. У біль-
шості міст нашої України сьогодні, читаємо 
в репортажі «мерського» Інтернет-видання, 
якраз вокзали і території навколо них прино-
сять мало позитивних емоцій: завжди людно 
і всюди брудно! Вінницький залізничний вок-
зал не просто не виняток – мов увібрав у себе 
весь той негатив, яким переповнена Україна. 
Виснажені люди, безхатченки і жебраки на 
кожному кроці, кравчучки і кучмовози в ру-
ках старих і молодих та побиті вікна – такий 
колорит привокзального оточення у Вінниці. 

І далі цитуємо цей геть невеселий репор-
таж дослівно: «Тут же проспект Коцюбин-
ського і територія, яку в народі називають 
базар-вокзал. Відразу тобто ринок, що лише 
за десяток метрів від залізничних кас. Отож 
потрапляєш на нього одразу, як виходиш 
з вагону потяга. Ще за сто метрів і оптовий 
ринок. Весь і вичерпний набір сучасної ре-
альності: складається враження, ніби тільки 
тим наш народ і займається, що продає та 
купляє. Безліч кольорових вивісок різних 
розмірів, форм і забарвлень кидаються в очі. 
Найбільші і найяскравіші мають секонд-хен-
ди, забігайлівки-розливайки, ломбарди і 
зали азартних ігор. Нестихаючий гармидер, 
біганина і штовханина, неприємний сморід 
забиває дух. З красивого в районі базар-вок-
залу хіба що саме приміщення вокзалу. Онов-
лений фасад будинку, в якому працює мага-
зин «Обнова», і велика поряд кругла клумба, 
засаджена зеленню. Та навіть їх псує різкий і 
противний запах каналізації. А ще нетверезі 
«пасажири», купи бруду та сміття, перевер-
нуті і переповнені урни, недопалки, шерхіт 
викинутого  целофану. Так і хочеться мерщій 
тікати звідси кудись туди, де краще. Одначе 
привокзальний світ рай тому, хто добереться 
у центр міста. Там не менше сміття ледве не 
під другі поверхи принишклих чомусь буді-
вель. І куди оком не кинь, рекламні стенди і 
оголошення: «Продається!» та «Купляйте!». 
Навіть дерева обклеєні папірцями «Продам» 
або «Куплю»…

Але стій! З якої речі заговорили ми рап-
том чи несподівано про вокзал у Вінниці? Що 
це за географічні новини? Все одно, що на 
городі бузина, а в Києві дядько, чи як? Так то 
воно ніби і так, та не зовсім і так. Це у Вінниці 
бузина, а в Києві Прем’єр-міністр Гройсман. 
Хто з жителів Дніпропетровської області 
не пам’ятає, що колись не лише в Україні, а 

«... Маркс, прорікши у своїй наскрізь фейковій теорії, що 
пролетарі не мають Вітчизни, не вперше і не востаннє 

збрехав. Насправді не мають батьківщини  олігархи - вони 
прагнуть мати, у найгрубішому сенсі, території для ви-

зиску і натовп, котрий їх обслуговує».
Ростислав Мусієнко, лауреат премії М. Коцюбинського,

член Національних спілок письменників та журналістів України. 

БЕЗРОБІТНІ селяни - це є той натовп, що потрібний олігар-
хам для власного збагачення. Але ж не в такій кількості, як їх 

є тепер по селах!  Тому зайвих треба «випхати» із сіл. Способів 
багато: в міста поповнюватиармію безробітних (бо справжньої 
добре оплачуваної кваліфікованої роботи вони там не знайдуть), в 
сусідні держави (кваліфікованих робітників там приймають охо-
че, а тих, хто таких якостей не має, теж беруть - прибираль-
никами, доглядальницями, сезонними робітниками в сільському 
господарстві, платять більше, як на батьківщині, тому йдуть), 
хто моральними принципами не обтяжений - красти (в першу 
чергу металобрухт), торгувати неякісним алкоголем і нарко-
тою, за гроші брати участь у сумнівних зборищах, щоб зробити 
імідж якомусь політику та інші неприйнятні для чесної людини 
способи заробітку. А, щоб процес знелюднення сіл пришвидшити, 
закривають школи, садочки, бібліотеки.
Не покидайте своїх сіл, люди, гуртуйтесь у громади, шукайте 
вихід, щоб їх зберегти, не піддавайтесь на провокації. Олігархам, 
великим агрохолдингам потрібна земля і зовсім небагато тих, 
хто ії оброблятиме. А селянам, справжнім трудівникам потріб-
ні розвинуті (і соціально, і відносно робочих місць) села. І треба за 
них боротись, а не тікати світ за очі.
А про історію я згадала ось чому. Хоч вона нічому нас не вчить, 
але періодично повторюються її цикли. Коли російська імпера-
триця Катерина ІІ розгромила Запорізьку Січ, то перше, що вона 
після цього зробила - повеліла переселити всі козацькі хутори і
зимівники у великі слободи уздовж трактових доріг, щоб легше 
було контролювати господарську діяльність селян, згодом закрі-
пачених. Щоб і духом козацьким не пахло!
Та ба! Той дух відроджується, скільки б його не знищували, а 

живе. Не даймо ж, братове, щоб він і за нинішніх умов зник.
Поскільки імператриця була німецького походження, то стала 
заселяти вона родючі українські землі німецькими колоністами, 
які місцями збереглись і донині.
А вже у часи більшовицької ери переселяли в Україну росіян у ви-
мерлі під час голодоморів 1921 – 1922, 1932 - 1933 років села в опу-
стілі оселі. Переселялись, не боялись, що приходитимуть у їхні 
сни господарі тих хат, замучені голодом. Безбожна більшовицька 
влада створювала нову генерацію людей - радянських, інтернаці-
оналістів, безнаціональних атеїстів. Пропаганда працювала так 
уміло і підступно, що багато хто повірив, що можна побудувати 
«світле майбутнє», йдучи таким шляхом - хто не з нами, той 
проти нас і повинен бути знищений. І знищували - голодом, Гула-
гами, непосильною працею на благо «Родіни», як гарматне м’ясо 
під час воєн (фінська, друга світова, японська, пізніше В’єтнам, 
Афган та інші гарячі точки). На звільнені землі і готові хати 
переселяли росіян, таким чином асимілюючи, змішуючи людей 
різних національностей, щоб притлумити почуття національ-
ної ідентичності, яке особливо сильним було в українців.
Українські діаспори в Канаді, Аргентині, США та європейських 
країнах об’єднувались у громади, не втратили мови, культури, 
звичаїв, не зазнавали тиску від урядів країн, що дали притулок 
роботящим, кмітливим, талановитим українцям. Громади за 
кордоном розвивались, одержували освіту, брали участь у житті 
країн поселення, мали підтримку від місцевих урядів, зрідка самі 
ставали урядовцями. А дома...
А дома добрих господарів більшовики розкуркулювали, за україн-
ський патріотизм (театр, поезія, українство взагалі) розстрі-
лювали, саджали в тюрми, використовували, як дармову робочу 
силу на лісоповалах, будівництві каналів, газопроводів, об’єктів 
нафтодобування, інших трудомістких роботах. Тому не дивно, 
що діаспорні українці частіше патріотичніші, ніж домашні. Їм 
за кордоном ніхто не заважав бути самими собою, а дома за це 
карали. Та це взагалі, а я ж про село. А умовами життя на селі, а 
значить і долями селян менжують, як циган сонцем.
Ще до земельної реформи був закон про неперспективні села. 
Скільки тоді хороших сіл зникло з мапи України? Процес продов-

жується, ще активніще, ніж тоді, називається тільки інакше 
- оптимізація.
Закриваються невеликі школи, ФАПи в малих селах, клуби, 
бібліотеки - оптимізуються . Як розібрали в нашому селі клуб, а 
бібліотеку перевели в інше місце, хтось склав, сумно жартуючи, 
пісеньку:

Був у нас колись і клуб
1 бібліотека,
А тепер у бур’яні
Тільки цапик мека.

Отож реформується село, як при Катерині ІІ, стягують селян 
у великі «слободи», щоб очищати землю від людей, не давати їм 
можливості жити й працювати на землі- годувальниці. А ми, 
опустивши голови, запряжені в ярма фасонні, покірно бредем 
хто - куди - за кордон, у міста в пошуках роботи і достойного 
життя.
Забуваємо, що наше місце тут, біля нашої землі, яка спокон віків 
годувала селянина, щоб там не було. Може треба зупинитись?

Зінаїда ГРУШКО - КОЛІНЬКО, агроном, економіст,
письменниця, почесна громадянка  Синельниківського району 

Дніпропетровської області,  82 роки.

загалом у колишньому Радянському Союзі 
домінували дніпропетровські часи. Це тоді 
було, коли вихідці з нашої Дніпропетровщи-
ни посідали у Москві і Києві високі держав-
ницькі пости. Коли у кого не ткни там чи там 
– земляк дніпропетровського походження. Як 
уже недавно за часів президентства Віктора 
Януковича столичні пагорби України окупу-
вали донецькі. Якого міністра було не візьми, 
Генпрокурора чи міністра МВС – людина, яка 
ще вчора мала донецьку прописку. А зараз, 
що  секрету не  становить ніякого, до влади 
дорвалися земляки Петра Порошенка і, ясна 
річ, Володимира Гройсмана. А кожного пана 
видно, як відомо, по халявах, згодні? Приди-
віться до того, в якому стані мала батьківщина 
«батьків нації», і як у краплі води побачите 
всю нинішню нашу загнану до ручки держа-
ву.

Беремо того ж Гройсмана – в минулому 
спершу головного базаркома у Вінниці, а 
потім і її мера. Беремо у прив’язці до факту, 
який буде близький та зрозумілий сільським 
людям. Який і підкаже їм, хто має відповіда-
ти сьогодні у нас за базар. Гройсман уже міні-
мум три роки поспіль час від часу запевняє і 
нахваляється, що з таким ганебним явищем, 
як рейдерські набіги на аграрні і фермерські 
господарства буде рішуче покінчено. Що 
неначе дано команду нещадно присікати й 
карати випадки захоплення та розорення 
селянських і фермерських виробничих осе-
редків. То як, ви вірите на слово Володимиру 
Борисовичу чи ні? Вірите, що промовляє свої 
гарантії він щиро? Судіть тоді дійсно самі, 
якщо ми вам повідомляємо наступне: щойно 
у багатьох засобах масової інформації усієї 
України оприлюднено Відкритий лист Пре-
зиденту і Уряду членів трудового колективу 
СВК - сільськогосподарського виробничого 
кооперативу – «Дружба» з села Миколаївка 
Козятинського району Вінницької таки об-
ласті. Отже, читаємо їхній крик останньої 
надії:

«Ми, працівники СВК «Дружба», звер-
талися до очільників, громад та ЗМІ нашо-
го регіону по допомогу, та вимушені те-
пер звертатися і до вищих посадових осіб 
держави, оскільки переконані, що рейде-
ри за підтримки корумпованих чиновни-
ків планують силове захоплення нашого 
сільгосппідприємства із подальшим його 
привласненням та знищенням. Ця ситуа-
ція накладається на цілковиту байдужість 
і навіть зацікавленість та фальшиву іміта-
цію діяльності з боку силових структур і 
влади. Сільськогосподарський виробни-
чий кооператив «Дружба» є юридичною 
особою приватного права, що здійснює 
господарську діяльність-виробництво то-
варної сільгосппродукції. Підприємство 
працює успішно й стабільно, без зривів і 
боргів.

Однак сьогодні воно опинилося під 
загрозою рейдерського захоплення. У 

другій половині червня невідомі особи 
на автотранспорті незаконно проникли 
на територію майнового комплексу СВК і 
провели огляд виробничих та складських 
приміщень. Крім того, нам стало досте-
менно відомо, що якийсь житель іншої 
– сусідньої – області почав у незаконний 
спосіб оформляти та скуповувати права 
на майно колишнього КСП «Дружба» - 
попередника нашого СВК «Дружба».

Сценарій розвитку подій нами вбача-
ється як песимістичний. Передусім для 
нас. Із вищезазначеного можна стверджу-
вати, що задумано силове загарбання май-
на нашого СВК. Одначе простежується 
загальна в державі прихована тенденція на 
викорінення малого та середнього бізне-
су, в тому числі і сільськогосподарського. 
Сьогодні під явною загрозою існуванню 
опинилася не лише доля нашого підпри-
ємства-кооперативу і нас як аграріїв, котрі 
серед інших своєю працею гарантують 
продовольчу безпеку України. Насправді 
йдеться про окремо взятий замах на зни-
щення всієї економіки України, нині флаг-
маном  якої є агропромисловий комплекс. 
Якщо на всіх рівнях не буде активної про-
тидії рейдерству, ЦЯ ВНУТРІШНЯ АГРЕ-
СІЯ, ДОПОВНЮЮЧИ ЗОВНІШНЮ, ЗРУЙ-
НУЄ ВСЮ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ.

Зараз ми змушені самостійно захища-
ти кооператив, який є бюджетоутворюю-
чим для населених пунктів Миколаївської 
сільської ради, і тому готові стояти до кін-
ця, що б це нам не вартувало. Однак спо-
діваємося, що вдасться уникнути крово-
пролиття. Очікуємо адекватної та швид-
кої реакції правоохоронних і державних 
органів на будь-які силові дії, спрямовані 
на захоплення або блокування роботи 
нашого підприємства. Сподіваємося, що 
у разі атаки рейдерів поліція вчасно при-
буде у село на виклик, дасть рішучу відсіч 
загарбникам і затримає їх. І покарані за 
законами будуть не тільки наймані ви-
конавці-«тітушки», а й організатори та 
замовники – не зважаючи на їхні пред-
ставницькі мандати. Трудовий колектив 
СВК «Дружба» апелює сьогодні до всіх, 

хто може і хоче привернути увагу влади 
та суспільства до ситуації. Керівництво 
держави мусить нарешті зупинити право-
ве свавілля і тим самим зберегти не лише 
вітчизняний агросектор, а і економіку 
України загалом».

То що ви на це скажете? Зверніть увагу 
на тон і акценти послання селян, які елемен-
тарно і не безпідставно злякалися за своє ни-
нішнє і майбутнє, бо почувають себе прире-
ченими. Себто розуміють, що живуть у кра-
їні, де ніякої надії на діючу владу та її силові  
служби. Навпаки, у країні, влада якої зовсім 
іншими переймається. А такі фермерські 
господарства чи кооперативи, як СВК «Друж-
ба», безправні й безпомічні, незахищені і не 
убезпечені від шахрайства та бандитизму, 
організованої корумпованої злочинності в за-
гальнодержавних масштабах. Натомість під 
надійним «патронатом» чинної наразі влади 
великі й потужні олігархічні формування, 
які пожирають сільське населення живцем, 
вивертають і вигортають його з насиджених 
місць з корінням. І знов Вінницька область у 
даному випадку не виняток. Європейський 
банк реконструкції та розвитку (відомий як 
ЄБРР) розпочав розслідування проти відо-
мої компанії «Миронівський хлібопродукт» 
- МХП, як її скорочено величають. Компанії, 
яку очолює Юрій Косюк – воднораз чи по-су-
місництву радник Президента Петра Поро-
шенка. Що ж сталося? І чому скандал зчинила 
авторитетна міжнародна фінансова корпора-
ція, а не власні доблесні лицарі правопорядку 
в Україні? Ось тут і собака заритий: від МХП 
потерпають, навіть дуже страждають ті, чиї 
інтереси, болі і непереливки для діючої у нас 
влади, даруйте, до лампочки. Як повідомила 
щойно газета «Сільські вісті», «приводом до 
таких дій іноземного банку, котрий інвестує 
МХП, стала скарга мешканців сіл Клебань, 
Заозерне і Оляниця, що на Вінниччині». Від 
себе докинемо, що мешканці перелічених сіл 
до цього не один раз скаржилися як у місцеві 
вінницькі органи усіх гілок влади, так і київ-
ські їхні штаби. Але ті скарги помагали, як 
мертвим припарка. Селянам довелося апе-
лювати аж в поважний ЄБРР! Такого преце-
денту  в європейській практиці ще ніколи й 
ніде не було! Як то кажуть, лиш Україна про-
славилася – себто зганьбила себе з потроха-
ми. Та якби подібне сталося у будь-якій іншій 
європейській державі, у Франції чи, скажімо, 
Німеччині, тамтешні претенденти в латифун-
дисти і гнобителі тамтешніх фермерів давно 
уже сиділи б у тюрмах, а урядові боси, під-
жавши хвости та задравши штани, повтікали 
б у відставки як такі, що скомпрометували 
себе. А в нас сидять собі у кабінетах Кабміну і 
у вуса не дують – лиш насміхаються у вуса над 
народом та знущаються над ним, як над не-
вдахами, не вартими ні співчуття, ні захисту.

 Продовження стор. 4, 5

ПОРА ТОБІ, НАРОДЕ, РОБИТИ ВИСНОВКИ
«А ще поганше на Украйні дивитись, плакать і мовчать!»

Хатинка першого Президента України 
в Конче-Заспі.
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Народна
мудрість

! Україна пручається, як Лаокоон, обплутаний зміями. Вона німо 
кричить, але світ не чує. Або не хоче почути Ліна КОСТЕНКО

ПОРА ТОБІ, НАРОДЕ, РОБИТИ ВИСНОВКИ
«А ще поганше на Украйні дивитись, плакать і мовчать!»

БО ЩО урвало терпець мешканців трьох 
сіл Вінницької області? Читаємо у тих же 

«Сільських вістях»: «Від початку діяльності 
компанії «Миронівський хлібопродукт» на Ві-
нниччині ще з 2010 року місцеві жителі потер-
пають від постійного сморіду і пилу численних 
виробничих потужностей Вінницької птахофа-
брики (виробляє продукцію за маркою «Наша 
Ряба»), а зберігання курячого посліду просто 
неба на сусідніх полях робить життя місцевих 
громад нестерпним – фактично неможливим. 
Діяльність цієї, як кажуть, найбільшої у Євро-
пі птахофабрики призвела також до суттєвого 
збільшення руху вантажних машин селами, 
вібрація від яких руйнує прилеглі житлові бу-
динки. Ризики забруднення повітря, води та 
ґрунтів не були загодя вивчені належним чи-
ном. Більше того, селяни повідомляють, що пе-
ред початком будівництва нових потужностей 
компанією було сфальсифіковано громадські 
слухання, які ніби то погодили й дозволили це 
будівництво. За фактом фальсифікації почина-
лося слідство, яке триває уже майже два роки і 
ніяк не притягне до відповідальності винних».

До речі, а Європейський банк розвитку та 
реконструкції своє слідство розпочав буквально 
через десять днів після того, як йому надійшла 
скарга вінницьких селян. Отака ситуація скла-
лася в області, котра ніби як постачає зараз ке-
рівні кадри для чинної у столиці влади. «Та й не 
тільки у Вінницькій, - підводять риску «Сільські 
вісті», - а по всій Україні, де розташовані філі-
али курячого монстра «Наша Ряба» та його 
побратима «Гаврилівські курчата». Ті й інші 
в фаворі, скажемо і ми від себе, бо теперішня 
українська влада дорогу олігархам прокладає з 
усіх сил, а ще з більшими ненависними і войов-
ничими душить та нищить вітчизняних селян. 
Невже дійсно марно полягла Небесна сотні, 
якщо Революція гідності привела до влади тих, 
хто сьогодні силоміць топче гідність свого наро-
ду? І що найприкріше та найтрагічніше – свою 
гідність втрачає і сам український люд, якщо 
дозволяє нечестивцям так збиткуватися над 
собою. Настає час кожному з нас уяснити для 
себе, що доки за копійки та жалюгідні подач-
ки голосуватимемо за розперезаних бандюг, 
марно чекати добра і сподіваної волі. Нещодав-
но в Чигиринський район Черкаської області 
завітав відомий політик, лідер громадського 
руху «Рідна країна» Микола Томенко. До речі, 
Микола Володимирович, обраний народним 
депутатом під №8 від блоку Петра Порошенка, 
знайшов у собі сміливість вийти з президент-
ської фракції. А в Чигирин прибув захищати 
селян від будівництва там більше ста пташни-
ків на два мільйони курячих голів все тим же, 
якщо хочете знати, ПАТ… «Миронівський хлі-
бопродукт». Так от, виступаючи перед селяна-
ми, Микола Томенко сказав, що сьогодні «гро-
мада має сама себе захищати, обираючи не 
негідників, а тих депутатів, хто буде разом з 
людьми. Треба переконувати усіх захищати 
самих себе. Якщо ми цього не робитимемо 
і далі, ніякі Брюселі і Вашингтони нас не 
захистять». Ми повністю згодні з цим: поряту-
нок потопаючих – справа рук самих потопаю-
чих. І прекрасно розуміємо, чому відомий нині 
поет-бунтар Еміль Дубров під враженнями від 
сказаного Томенком написав:

   Так хто ми є такі, панове?
   То ми народ чи не народ?
   Свою культуру маєм, мову, 
   Свій український генофонд, 
   А Україна все не встане, 
   Як кажуть люди, в повен зріст.

***
   І скачем на майданах, скачем, 
   Немов оте дурне лоша,
   Натомість – дать хапугам здачі,
   Або ж, як кажуть – одкоша! 

ДУМАЙТЕ САМІ, ВИРІШУЙТЕ 
САМІ, БУТИ ВАМ ЧИ НЕ БУТИ? 
ЖИТИ ЧИ НЕ ЖИТИ?
Тим часом нові вибори як Президента, так 

і парламентарів – не важливо, дострокові чи 
ні – набирають обертів, і дві так звані партії, а 
насправді зборища усіх перевертнів і негідни-
ків та корупціонерів і дійсно ненажерливих 
злодіїв, яким все мало – маємо на увазі Блок 
Петра Порошенка та «Народний фронт» - зно-
ву намагаються вчепитися у душі, свідомість 
та кишені українців. У них аніяких рейтингів, 
щоб повторно бути обраними, їх не те що зне-
важають чи й ненавидять - їх уже проклинають 
і закликають засуджувати до найвищої міри 
покарання з конфіскацією усього награбовано-
го, а вони одначе туди ж – дурити та обдирати 
і далі народ.

Звідси і наш заклик, люди добрі, до вас не 
дати себе вкотре купити торбами гречки, тим 
паче замазати вам очі показними «ремонтами» 
доріг, шкіл чи лікарень і так далі, і тому подіб-
ним. Сподіваємося, що сьогодні видно усім, як 

на долоні, уже багатолітня підступність тих, хто 
спустошив Україну до цурки, а народ залишив 
практично напризволяще. Нинішня влада – це 
верх цинізму, злодійства й шахрайства, наслід-
ком яких є знищення спроможності України 
бути насправді серед перших в Європі, а не 
жебракувати для тих, хто ладен розпродати ос-
таннє, що у нас ще залишається – скажімо, ліси 
і землі. А головне, що чинна зараз влада над усе 
береже свої надійні «кадри» злодіїв і робить ви-
гляд, наче ну без них нам і було, і є ні туди, ні 
сюди. Чого тільки варте уникнення кари Вале-
рією Гонтаревою, яка зробила втричі біднішим 
практично кожного українця, а тепер розко-
шує за наш рахунок у заокеанських краях? Чи 
візьміть сумнозвісну медичну просвітительни-
цю у статусі виконуючої Міністра охорони здо-
ров‘я Уляну Супрун: вона ж на відміну від Гон-
таревої нікуди й не тікає, а безкарно продовжує 
заганяти українців в могили – а і Гройсман, і  
Порошенко немов посліпли й поглухли та ні-
чого не бачать і не чують. Народ стогне, але цей 
стогін – як охриплий голос волаючого в пустелі. 

А ось недавня гучна ніби відставка глави 
Донецької обласної військово-цивільної адмі-
ністрації  Павла Жебрівського і особливо ще 
більш гучніше його призначення одним з тих 

аудиторів НАБУ – Національного антикоруп-
ційного бюро, - які призначаються за квотою… 
Президента Петра Порошенка. Що й не дивно, 
оскільки Петро Олексійович нагородив Же-
брівського ще й орденом Ярослава Мудрого. 
Що дуже обурило проукраїнських активістів і 
громадських діячів усього Донбасу. Бо вони зви-
нувачують Павла Жебрівського в організації, 
кришуванні і сприянні «сірим схемам торгівлі 
і зароблянні на крові, смертях людей та війні 
чиновниками передусім з київських кабінетів 
влади шалених грошей». Але чи чули ви про це 
хоч в одній, скажімо, телепередачі провладних  
телеканалів? Або чи читали хоч в одній україн-
ській газеті? Зате німецька газета «Дойче велле» 
щойно повідала своїм читачам (але з надією, 
що перекажуть її статтю і нашим) «про підозрі-
ло непрозору діяльність фармацевтичної ком-
панії неподалік міста Франкфурта-на-Майні, 
яка входить до фармацевтичної імперії сім”ї 
Жебрівських з України». Уточнюється, що у ке-
рівництві цієї фірми дочка і син недавнього до-
нецького «губернатора», а кінцевим бенефіціа-
ром є його сестра Філя – «одна з найбагатших 
жінок України». «То перш ніж братися за про-
зорість діяльності Національного антикоруп-
ційного бюро у своїй країні, - і пише німецька 
газета, - Жебрівському, мабуть, варто було б 
зробити деякі домашні слідчі дії для забезпе-
чення прозорості сімейного бізнесу». Ясна річ, 
написано це з іронією і сарказмом, але з укра-
їнських можновладців як з гусака вода. 

Як тут нашим людям не порадити зі сво-
го боку вникнути і розібратися, як так може 
бути, що іде і не припиняється війна, яку чоти-
ри роки тому обіцяли зупинити геть за лічені 
тижні, людські батьки й сини гинуть, а глава 
військово-цивільної адміністрації напівзахо-
пленої області має можливості перейматися у 
чужих краях прихованим бізнесом своїх близь-
ких і рідних? І за  їх непрозору діяльність навіть  
сплачувати штрафи у розмірі 100 (сто) тисяч 
євро! А знайте далі й таке: замість Жебрівського 
ж главою адміністрації призначено генерал-ма-
йора Служби безпеки України Олександра 
Куця. Стосовно якого «злі язики» поширили 
наступну інформацію: під орудою Куця СБУ 
раз-у-раз відкривала кримінальні справи про-
ти небажаних «конкурентів» «наближених» до 
влади комерційних структур. На більш доступ-
ній мові це означає, що підрозділ СБУ, очолю-
ваний Куцем, «тримав під своїм контролем 
тіньову торгівлю через лінію розмежування, ос-
новні доходи від якої йдуть нагору в Київ». Щоб 
зберегти цю прибуткову контрабанду, мовляв, 
«і призначено тепер Куця главою обласної ад-
міністрації».

Так що, люди добрі, справді думайте самі і 
вирішуйте самі, бути цій владі і далі чи ні? Єди-
не затямте, що на прийдешніх виборах фактич-
но голосувати доведеться за те, бути вам самим 
на своїй землі чи не бути. І вам, і вашим дітям та 
внукам жити чи й не жити? Бо фактично чинна 
зараз влада дуже послідовно й ретельно зайня-
лася зачищенням території України від власно-
го населення. Чию «програму» виконує на цей 
рахунок – питання навіть не головне. В першу 
чергу одначе у власних шкурних і загарбниць-
ких інтересах випещені в роки української не-
залежності клани злодіїв та корупціонерів роз-

крадають Україну остаточно. Вони явно збира-
ються жити по екзотичних краях і островах, а 
нам ладні залишити знищену пустелю. Задля 
цієї мети з усіх сил намагаються уже зараз чі-
пляти на кожну душу українського народу 
стільки підлості й брехні, що ні в жодній країні 
світу до цього у таких масштабах мору співві-
тчизників-людей ще не спостерігалося. 

Вигадують та нав’язують усім нам і нові 
ніби як партії чи політичні сили, котрі знову 
затуркують обіцянками-цяцянками та купуть 
подачками. А у них чи біля них гуртуються усі 
вчорашні песиголовці, як ті зграї злих шакалів 
і собак. Правда, оскалюють зуби хитрими до-
брозичливо-фальшивими посмішками. Щоб 
ледве не бігцем ми потім мчали на виборчі 
дільниці голосувати тільки за них. Ховаються 
у нові обгортки, прикидаються новими личи-
нами, клянуться, наче не пошкодують своїх на-
битих кендюхів-животів за народ, а насправді 
ж бо лише власні інтереси і тримають на умі. 
Як от, скажімо, нова приманка, задумана якраз 
для сільського народу. Щоб в черговий раз се-
лян обвести круг пальця, спокусити брехнею, 
а потім умити руки. І вже потай втішаються, 
що у них наче виходить чіпляти локшу на вуха 
недолугих жителів сільських пунктів. Мова йде 

про так звану Аграрну партія, котра знову на-
дуває щоки і преться у Верховну Раду. Купляє 
сільський електорат самою назвою – якщо 
Аграрна, то вірте, що лобіюватиме інтереси  
аграрників. А хвалиться ця партія «зростанням 
визнання» тому, що на цьогорічних виборах у 
нових об’єднаних тергромадах мало не 8 від-
сотків депутатів обрали люди з числа членів 
Аграрної партії -  ура! То запевняє чи надіється, 
наче це не межа. Розраховує, що це тільки по-
чаток. По всіх усюдах і кутках принаймні нашої 
Дніпропетровської області густо стоять біг-бор-
ди, на яких портрет лідера Аграрної партії Віта-
лія Скоцика і лозунг «Час рости».  

Ми ж вам пропонуємо ще раз вернутися 
туди у нашій публікації, де мова йде про ком-
панію «Миронівський хлібопродукт». Верну-
лися? Згадали? Тоді знайте: не одне джерело 
засобів масової інформації сповіщало, що 
МХП якраз і є головним «спонсором» Аграрної 
партії, і цього факту партія не осмілилася спро-
стовувати. Оскільки від правди не сховатися і 
не відкрутитися. Тому на чиєму боці перебу-
ватимуть депутати-аграрники Скоцика, якщо 
їх оберуть в парламент, здогадатися не важко. 
Це і є той випадок, коли селянам необхідно ро-
бити свої висновки. Адже хто платить-утримує, 
той і замовляє музику. Зі свого боку кіт знає, 
чиє сало їсть. Аграрні олігархи не випадково 
пропихають замасковану ніби ж як селянську 
партію. Думаємо, цікаво вам  буде знати, хто є 
сам її глава Віталій Скоцик. В минулому успіш-
ний, якщо вірити йому самому, бізнесмен. 
Вчився в Америці, працював в Англії – у 2009-
2012 роках очолював британську агрокомпанію 
«Landkomlentermational». Компанію, яку знали 
як потужного гравця і на українському ринку 
сільгосптехніки. Її акції брали участь у торгах 
Лондонської фондової біржі. Одначе настав 
час і одного дня компанія перестала існувати. З 
тієї причини, що чималі суми заборгувала ана-
логічній іншій фірмі «АМАКО». За «дивним» 
збігом обставин генеральним директором 
«АМАКО» спершу з 2002 по 2009 рік, а потім і 

з 2012 по 2014 працював – хто б ви думали? Так, 
Віталій Скоцик! Який через суди домігся стяг-
нути з боржників мало-немало - понад чотири 
мільйони доларів. Скажемо й більше: питання 
щодо фінансових нюансів існування Аграрної 
партії теж виникли одразу, як її очолив Віталій 
Єфстафійович. Національне агентство з проти-
дії корупції запідозрило АПУ (цитуємо дослів-
но) «в неправильному оформленні звітності, 
невчасному поданні фінансових документів і 
неповної інформації, наданої в звіті політси-
ли про її фінансування». Здавалося навіть, що 
Аграрна партія задихала на ладан. Коли ні. 
Коли зараз запахло новими грядущими вибо-
рами і з’являються шанси «щось спіймати у їх 
брудній воді», то як повідомив Інтернет-сайт 
«Агрополіт», «людей, котрі підтримували пе-
резавантаження АПУ і вкладали у неї гроші, 
вдалося замінити іншими» - і вперед за голо-
сами наївних довірливих селян та за нардепів-
ськими мандатами!

Втім, задля чого й чиїми нитками вко-
тре зшивається нині та вирушає за голосами 
Аграрна партія, сільським жителям Дніпро-
петровської області має стати зрозуміло й з 
такого місцевого факту: напередодні виборів 
у трьох нових територіальних громадах пере-

дусім в межах Новомосковського району його 
районний осередок АПУ очолив активний 
фігурант недавнього резонансного рейдер-
ського захоплення у селі Попасному фермер-
ського господарства «Дар» Василь Кузнєцов. 
Причому, ні для кого не секрет, що очолив за 
підтримки нині діючого народного депутата 
Вадима Нестеренка - члена фракції Блоку Пе-
тра Порошенка, але в недалекому минулому 
активного регіонала, котрий і зараз, як показа-
ли ті ж вибори в об’єднані громади, завбачли-
во підкладає яйця і в кошик «Опоблоку». То 
так і хочеться гукнути сільському люду: невже 
ви досі не бачите, що міняти партії-політичні 
сили, як рукавички, аби тільки руками в них 
загрібати якомога більше і далі собі – це ганеб-
на практика непотопаючих роками «вождів» 
і «обранців» народу? То чи дійсно не пора рі-
шуче дати таким по руках і відлучити нарешті 
раз і назавжди від корита? Для цього досить не 
проголосувати за тих, хто сьогодні гептом ки-
нув свій народ у злидні і фактично ще й смієть-
ся та знущається над ним! 

Буквально днями оприлюднено результа-
ти соціологічного опитування Міжнародно-
го в Києві Інституту досліджень громадських 
настроїв. Тільки чотири відсотки опитаних 
вважають себе цілком забезпеченими, 45% за-
явили, що ще ледве зводять кінці з кінцями, а 
решта – рівно половина! – не знають, як їм бути 
уже завтра, бо «не вистачає навіть на продукти 
харчування». Нарешті для шістдесяти з лиш-
ком процентів опитаних «страшно подумати, 
як оплачувати за неминуче зростаючими та-
рифами комунальні послуги». Якщо ж брати 
окремо Дніпропетровщину, то тут за даними 
обласного управління статистики майже 80% 
сімей – чотири з кожних п’яти – вважають себе 
бідними. Ще й таке: а тільки 0.9 процента сімей 
ототожнюють себе у нас з середнім класом. А 
уряд Володимира Гройсмана в цей час на всі 
заставки на провладних телеканалах розпочав 
доповідати, наче озолотив свій народ. І якщо 
народ залишить його при владі, озолотить і 

в рази більше. Причому, ні Гройсману, ні 
Порошенку уже не вірять ні Європа, ні та 
ж Америка, не вірить і весь світ – невже до-
морощений електорат, тобто виборці, єди-
ні, хто продовжує вірити своїй теперішній 
владі? 

Уявляєте, Європа обурилася, що Украї-
на під виглядом дрів постачає незаконно й 
злочинно вирубаний ліс-кругляк у її країни, 
за минулий рік наростивши вивіз на 75% і 
продавши загалом на 1 (один) мільярд до-
ларів, а Генпрокуратура в купі з численни-
ми антикорупційними штабами і фондами 
нічого подібного й крамольного не помічає! 
Або й Міжнародний валютний фонд та інші 
світові фінансові установи стримуються на-
давати Україні позички та висувають одну за 
одною вигідні для них умови, лише за яких 
можуть надавати, тільки з тих міркувань, що 
знають – одначе ж розкрадуть і поховають 
по офшорних зонах. А у нас жодного злодія 
досі не посадили у в’язницю. Правда це чи 
ні, до пуття не відаємо, бо покищо на рівні 
чутки деякі ЗМІ повідали новину: МВФ ла-
ден дати черговий мільярд, але на цей раз 
уже в обмін на згоду України приймати бі-
женців з арабських і африканських регіонів. 

Котрі уже достоту тріпають нерви Європі і 
сидять у її печінках. То ніби нинішній уряд 
розглядає і вивчає таку перспективу. А чому 
б, мовляв, і ні? Чому б, точніше, думає ни-
нішній уряд Гройсмана, не замінити влас-
ний гордий та мудрий народ, який змуше-
ний розбігатися по заробітках у чужинські 
краї, на заляканий, покірний і недоучений 
та готовий служити за ту ж торбинку гречки 
приїжджий?

Адже Держстат офіційно стверджує, 
що 3.2 мільйона українців сьогодні виїхали 
на постійне проживання у різних країнах 
передусім Європи і Північної Америки. Ще 
втричі більше – майже 10 мільйонів – ви-
їжджають на тимчасові заробітки. І багато 
з них не проти рано чи пізно також зали-
шитися назавжди там. Бо трудова міграція 
наших  співвітчизників – люди віком від 18 
до 45 років. Як правило освічені, мають ту чи 
іншу професійну підготовку. Нарешті 70% 
наших заробітчан – чоловіки з твердим до-
свідом у тій або іншій спеціальності. Правда, 
є виняток: Італія, де дві третини українських 
мігрантів – це жінки. Як нашим жінкам від-
дають перевагу і в країнах Близького, Серед-
нього і Далекого Сходу. Зрозуміло, наймаю-
чи  чи заманюючи їх у сексуальне рабство. 
Знову ж таки весь світ уже знає, що й до 
цього давно дожилася Україна. А ми, знай, 
аплодуємо нечестивцям при владі та з депу-
татськими мандатами, котрі ще й оточили 
себе, як убезпечили захисними редутами, 
продажними правниками з поліцейськи-
ми і прокурорськими погонами на плечах 
та потворами у судових мантіях – не кажу-
чи уже про тисячі і тисячі зараз чиновни-
ків-держслужбовців, які поки можна, свого 
не пропускають. 

Однак повернемося до Гройсмана – 
щойно трапилася в цьому ще одна причи-
на. Фонд відомого олігарха Віктора Пінчука 
скликав молодіжний форум. То на ньому 
виступив і Володимир Борисович та про-
голосив дослівно таке: «Я глибоко переко-
наний у тому, що наша національна ідея в 
єдиному: збудувати сильну, багатонаціо-
нальну і мультикультурну українську дер-
жаву. Все. І це має стати, повторюю, нашою 
національною ідеєю!» То стосовно сильної 
України ніхто ж бо, погодьтеся, не пере-
чить. Інша річ, що розбудовувати сильну 
країну для уряду – значить, перейматися 
її економікою. Тобто Гройсман трохи не 
у свою парафію поліз. Йому  своїм треба 
займатися. Це раз. А по-друге - зводити 
увесь сенс розбудови незалежної України 
до розбудови її багатонаціональною і бага-
токультурної не зовсім буде ж і правильно. 
Оскільки на її території є корінний народ 
– українці. Як то кажуть, титульна нація. І 
сперечатися чи дискутувати на цей раху-
нок марно. За нормами ООН і ЮНЕСКО 
держава, у якій титульний народ складає 
67%, є мононаціональною і ні в якому разі 
не багатонаціональною. На жаль, останній 
перепис нашого населення відбувся ще аж 
у 2001 році, то за його даними 78% наших 
громадян – це українці (на другому місці 
росіяни, яких 17.3%, треті білоруси  - 0.6%). 

А ось за даними фронтального соцопиту-
вання, здійсненого торік разом кількома 
провідними соціологічними агенціями 
України, 90.6% мешканців України вважа-
ють себе українцями. Якщо це для вас нови-
на, то дякуйте за свою необізнаність також 
теперішній владі, яка цей факт фактично 
умисне замовчує.

Воднораз  вигадкою, фантазією і навіть 
міфом назвала доктор історичних наук Ва-
лентина Борисенко твердження, яке ось уже 
кільканадцять літ гуляє у ЗМІ і навіть офі-
ційних та державних документах і промо-
вах наших державних мужів, наче в Україні 
проживають представники аж 134 народів. 
Виявляється, це зовсім не так. Ні, дуже не 
так. Звідки взялася ця цифра, хто її пустив у 
світ, нині і не з‘ясувати. Ясна річ, що Вален-
тина Борисенко опирається на матеріали 
перепису ще 2001 року. Але з них випливає, 
що насправді у значних кількостях – за сто 
тисяч чоловік - громадами і компактно про-
живають у нас народи лише … 13 національ-
ностей. Погодьтеся, що 134 і 13-ть – ну дуже 
велика різниця. Це як небо і земля. Можна 
всі інші етноси і народи в межах України пе-
рерахувати: молдавани, болгари, угорці, ру-

муни, поляки, євреї, вірмени, греки, татари, 
роми, азербайджанці, німці та гагаузи. Все. 
Список вичерпався. Є люди ще 36 етносів, 
але їх окремо нараховується менше, ніж по 
10 тисяч чоловік. Погоди тобто вони не ро-
блять ні в окремих територіальних межах, ні 
в масштабах усієї України.

Так що зі своїм варіантом національної 
ідеї шановний Прем’єр-міністр попав паль-
цем у небо. Навмисне чи ненароком - не це 
однак зараз головне.  Володимира Гройсма-
на натовк пикою у істину колишній екс-мі-
ністр економіки Віктор Суслов. Він дозволив 
собі заявити, як відрізати, наступне – наво-
димо повністю: «Спільний національний 
інтерес  у нас має полягати у проведенні 
політики економічного націоналізму, тобто 
в захисті своїх цінностей і ринків, стимулю-
ванні власного виробництва, підтримці на-
ціональних виробників, імпортозаміщенні 
своїми товарами там, де це розумно і вигід-
но. Можна згадати приклади з авіазаводом 
«Антонов» або нашим славним космічним 
Південмашем. Тобто Україна мала галузі і 
підприємства, які коштували сотні мільяр-
дів доларів. За правильного використання 
ми б могли ексклюзивно нині виробляти і 
ракети, і літаки, і багато дечого унікального 
іншого та займати серйозні ніші на світових 
ринках. Але ми не зробили ці галузі пріори-
тетними, ми їх не підтримали так, як було 
потрібно, і все це втратили та загубили. Вина 
за це лежить на українській політичній еліті, 
сенс ідеї діянь якої багато уже літ поспіль не 
має нічого спільного з національними дер-
жавотворчими ідеями».

До цих слів авторитетного в минулому 
міністра-економіста залишається нам до-
дати єдине: відтак і настає момент істини, 
коли український народ має зробити вибір 
на користь інших неодмінно і суто націо-
нальних та патріотичних і професійних зрі-
лих сил. Нових, як закликав чи радив грузин 
Саакашвілі. Чи не тому й перелякалася його 
«гвардія» Петра Порошенка до гикавки, як 
вогню? Тим паче, що як вустами Володими-
ра Висоцького застерігав капітан Жиглов, 
злодії мають сидіти в тюрмі. Ми ж і цей 
розділ завершуємо віршем все того ж Еміля 
Дуброва:

   Вже обібрали свій народ, як липку:
   Інфляція, тарифи – ще й війна!
   А вам, як кажуть, все, пардон, 
                                                        до «пипки»,
   Хіба ж ви влада? Гріш вам всім ціна!
   Та знаєте, хотів би вам сказати:
   Палаци, гроші, золото, чини
   Не мають значення, 
                                       коли вмирає мати…
   А ви ж не відчуваєте вини!
   Коли ж бо вже нажретеся, панове –
   Он морди не вміщаються в екран!
   І приказка стара згадалась знову:
   У кого товще рило – той і пан.
   Мені несила навіть зрозуміти,
   Та я гадаю – не лише мені,
   Як можна все життя прожити
   В шахрайстві, підлості, хабарництві 
                                                         й брехні?! 

Микола ЯСЕНЬ.

Кажуть,  що  у  жнива  кожна  година  на  
вагу  золота,  а ще,  що  один  день  рік  
годує.  Якщо  ж погодні  умови  не  дають 
змоги  збирати  те,  над  чим  рік  тяжко  
працювали,  то  ці  вислови  набирають 
особливої  ваги  і  справжньої  золотої  ціни.
Здавалось  б,  усе  є:  і  комбайни,   й  інша  
необхідна  техніка, а  часу  обмаль.  Рідкі  
прогалини  між  дощами  не  дозволяють  
підтримувати  бодай  прийнятних  темпів  
збирання.
А  відомо,  що  кожен  день  
понаднормативного  збирання   веде  до  
втрат  1ц/га.  Тож  порахувати  втрачене  
нескладна  справа.
То  що  ж  робити?
Ми  не  відкриємо  Америку,  якщо  
скажемо,  що  класти  не зернову  частину  
врожаю  у  валки.
Комбайни  використовувати  тільки  на  
обмолот,  до  того  ж,  не  силувати  іх  на  
подрібненні  не  зовсім  сухої  маси.
А  що  робити  з  валками?
Ми  пропонуємо  унікальну  машину – 
подрібнювач  валків  соломи  УМС  170,  
аналогів  якої  не  має  на  ринку  України. 
Саме ця   машина  створена  спеціально  
для  цієї  роботи. УМС-170  працює  і  по  
вологих  валках,  і  з  успіхом  подрібнює  
пророслі  валки. Тож,  комбайни  - вперед,  а  
за  ними  УМС  170  тоді,  коли  порахуєте  
за  краще.
Наші  машини  купують  і  малі  ФГ 
(навіть  від  30 га),  і  великі  підприємства  з  
банком  землі  у  тисячі  гектарів  і  парком  
імпортних  комбайнів.
Нижче  наведені  технічні  характеристики  
УМС 170,  на  нашому  сайті  
відеоматеріали  машин  у  роботі, ми 
дамо  контакти  господарств  у  кожній  
області,  де наші машини успішно 
працюють вже не один рік.
«В  житті  не  бачив  нічого  подібного» - 
так  сказав  кілька  днів  назад  керівник  
одного  із  великих  господарств,  у  парку  
якого  тільки  імпортні  комбайни. 

ПІСЛЯ появи на ринку подрібнювачів УMС 
170 вітчизняні аграрії змінили ставлення до 
цих машин – техніка довела власну потріб-
ність та ефективність роботи у різних регіо-
нах країни. За підсумками роботи подріб-
нювачів у 2011-2017 роках в усіх областях 
України керівники господарств повідомили, 
що з придбанням подрібнювачів УМС 170 
відключають ці механізми у зернозбираль-
них комбайнах, бо подрібнення валків со-
ломи різних сільськогосподарських культур 
вони тепер виконують саме подрібнювача-
ми соломи у валках УМС 170, виходячи з та-
ких міркувань:

1. Витрати палива при використанні по-
дрібнювачів УМС 170 не перевищує, а в ряді 
випадків нижчі, ніж при роботі подрібнюва-
чів комбайнів.

2. Відключивши подрібнювачі комбайнів, 
господарство збільшує їх денний виробіток. 
За різними даними, це від 15 до 25%, що за 
постійної недостачі комбайнів стає актуаль-
ним. Наприклад, у жнива замість 4 комбайнів 
з подрібнювачами матимете роботу 5 ком-
байнів – без них. Комбайни використовують-
ся тільки на збиранні і обмолоті. А це, у свою 
чергу, скорочує строки збирання і втрати вро-
жаю (від 1.5%).

3. Подрібнювачі розкидають подрібнену 
масу на ширину до 6,5 м, а за відгуками сіль-
госпвиробників, на це спроможні не всі ком-
байни. Отже, забезпечується рівномірний 
розподіл пожнивних решток на всій поверхні 
ґрунту.

4. Як свідчить практика, подрібнювач за 
добу (годину, 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 га-
рантією.

Це означає, що зменшуються щорічні ви-
трати на ремонт зернозбиральних комбайнів, 
подовжується термін їх служби.

Працює це диво-техніки 
від сумських виробників 
і на теренах Дніпропетровщини. 
Ми поцікавились у керівників 
агроформувань, як насправді 
зарекомендував себе УМС 170, 
чи задоволені вони його роботою 
і чи не шкодують вони, 
що придбали подрібнювач 
соломи для своїх господарств?

Михайло Мирний, директор ТОВ 
«Присамар‘я», Новомосковський район:

Придбали подрібнювач валків соломи 
УМС 170 минулого року. Причому, при-
ємно здивувала доставка. Ми замовили 
його через Інтернет, у фірми-виробника 
«Либідь», і вони максимально опера-
тивно доправили нам УМС 170 «Новою 
Поштою». 

Машина повністю відповідає заявле-
ним характеристикам, дійсно «їсть» все, а 
саме, подрібнює солому ранніх зернових, 
пожнивні рештки гороху, ріпаку, сої, од-
ним словом, всього, що росте на полі. Не 
менш важливо для мене, як для керівника 
господарства, й те, що УМС 170 можна 
легко трансформувати в подрібнювач ку-
курудзи, соняшнику. Тобто, придбавши 
одну машину, ми одержали дві. Для на-
шого господарства, яке має більше тисячі 
гектарів землі й вирощує соняшник, ку-
курудзу, це дуже відчутний позитивний 
момент. Задоволені роботою сумських 
виробників. Так тримати!

Марія Панасенко, директор ТОВ 
«Україна», Криничанський район:
- Ми давно співпрацюємо з МПП «Ли-

бідь», а їхній подрібнювач соломи при-
дбали, мабуть, найпершими в області. 
Дуже задоволені! Він дійсно нас не раз ви-
ручав у роботі, сподіваємось, що й на цей 
раз не підведе. 

Що стосується його переваг, звичай-
но, за ці роки ми їх не могли не відчути. 
Перше. Економія палива. Витрати у рази 
менші, ніж при роботі подрібнювачів зер-
нозбиральних комбайнів. До речі, з по-
дрібнювачем УМС 170 цю функцію в них 
можна взагалі відключити! А самі ком-
байни використовувати лише на збиранні 
та обмолоті. У гарячу жнивну пору коли 
кожана година на вагу золота, це дуже 
актуально. До того, можна зменшити й 
втрати самого врожаю, а значить, більше 
збіжжя закласти на зберігання. 

Підготувала Леся БИСТРИЦЬКА.
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

Звертайтесь,  відповімо  на  всі  Ваші  запитання. Врешті,  Вам  вирішувати.

Як скоротити втрати 
та прискорити  темпи  

збирання  врожаю  
за нинішніх  погодних  умов
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ЗНИКНЕ українське село 
- зникне Україна... За ре-
зультатами дослідження 

Департаменту економічних та 
соціальних справ ООН, почи-
наючи з 70-х років минулого 
століття, сільське населення в 
Україні зменшилося на 13,3 від-
сотка. Щороку з мапи України 
зникає близько 30 сіл, підраху-
вали економісти. За вісім остан-
ніх років держава втратила 235 
таких населених пунктів. Це так 
ми європеїзуємось?

Нещодавно на Петриків-
ському ринку довелося почути 
діалог:

- Оце так погано ми ще не 
жили! – сказала середнього віку 
жінка з глибоко посадженими 
очима.

- Та чого там, наші батьки 
пам’ятають 33-й і 47-й роки. 
Що, тоді краще було?- розваж-
ливо опонував їй статечний чо-
ловік з сивиною,- пережили те 
лихо і це якось перебудемо.

- Може й переживемо, та 
не всі. Скільки тоді полягло?! І 
зараз щось занадто за нас взя-
лися: цінами «душать», прав 
ніяких у простих людей немає, 
тільки на папері. Хоч тебе обі-
крали, хоч убили, до того нема 
нікому діла ні в поліції, ні в су-
дах. Тільки теревенити стали 
більше депутати по телевізору, 
як за нас вболівають. А насправ-
ді зтирають нас з лиця землі. 
Сподіваються, мабуть, потім 
подешевше землі наші скупити 
чи одібрати, щоб потім пере-
продати.

- Людей на планеті стало 
більше, в багатьох країнах голо-
дують, а в нас землі чудовіі, от 
вам й уся відповідь!

- Коли починався Майдан, 
говорили наші теперішні дер-
жиморди, що краще будемо 
жити, за європейськими зраз-
ками. Так мій син  вже котрий 
рік по Європі їздить, водієм–
міжнародником працює, ба-
чив, як живуть у їхніх селах 
люди. Кругом гарні дороги, 
нічне освітлення, чисто, охай-
но, дво- й триповерхові будин-
ки стоять у селах з газонами. У 
Німеччині в центрі будь-якого 
села, як правило, розташована 
адміністрація, церква, рату-
ша, автобусна зупинка. Поруч 
висить детальна карта, так що 
дорогу до потрібного будинку 
можна знайти без проблем. За-
гальне відчуття, що явно нація 
взяла і зробила все під себе, для 
зручності життя. А у Франції, 
казав син, французи люблять 
чистоту та бережуть природу. 
Дрібні села живуть за раху-
нок сільського господарства і 
ферм. Практично в кожному 
селі є свій великий супермар-
кет, церква, курси, школа або 
дитячі садки, магазини, кафе, 

?

Наступ на якість життя людей тепер чи не щодня: шалене підняття тарифів, 
непомірний ріст цін на всі товари та послуги, а ще так звані «реформи» та то-
тальна корупція і безправність. Молодь втікає на заробітки і постійне прожи-
вання за кордон. Села безлюдніють, стало не вистачати робочої сили і в містах 
через мізерні заробітки.  Якби нинішня українська влада сказала тоді ще, напере-
додні виборів, що «жити по-новому» буде саме так, то рівень довіри від народу 
отримала б нульовий.

Зрозуміло, що московська агресія відіграє величезну роль у погіршенні життя 
українців. Але лукава українська влада – все ж таки визначальну. У різні часи вся-
кими способами нищився український народ. Чого тільки не пережив наш люд: ко-
лективізацію, голодомор, війни! У давніші часи плюндрували наші землі ординці, 
своїми набігами знищуючи цілі села, грабували, забирали збіжжя, ясир. Зараз теж 
зникають з мапи України цілі села, а в тих, що ще залишились, животіє переваж-
на більшість пенсіонерів. Що ж це за «саранча» така нині нас нищить?

відділення пошти, аптеки, ме-
рія, стадіон, парк, площа і т. д.                                                                                                                     
- А в нас почали нищити те, 
що є! Ще й слово таке кучеряве 
придумали «оптимізація», 
щоб напустити туману в очі. А 
насправді закривають школи, 
аптеки державні, відділення по-
штові. А це вже, чути, скорочу-
ють стоматологів і медперсонал 
у амбулаторіях. Щоб людям 
було неможливо лікуватися і, 
взагалі, жити.                       

-  Та чула! На словах було: 
житимемо по європейському, а 
на ділі: чинуші живуть, не купа-
ються у жиру, а ми виживаємо. 
Дітям хоч і є деінде робота, так 
за копійки. От я ніяк не можу 
зрозуміти: чому у поляків, нім-
ців, голандців та й інших євро-
пейців зарплати в кілька разів 
більші, ніж у нас, а ціни на 
продукти такі самі? І все у них 
р-е-н-т-а-б-е-л-ь-н-о(?!). У при-
балтів лайливішого слова, ніж 
корупціонер, просто вигадати 
не можливо. А вони ж теж не-
щодавно вийшли із «совка», та 
зарплату нині мають середню 
800 євро.                                

-  Хто і де зараз будується із 
простих людей у селі? Ніхто і 
ніде, бо це стало неможливим 
із нинішніми статками. Молодь 
тому і втікає за кордон, що жит-
тя в Україні гіршає. А з чого ж 
тоді пенсії нам платитимуть, як 
відрахувань не буде?

А влада кількість пенсіо-
нерів вже потихеньку зменшує: 
пенсійний вік підняли, обов’яз-
ковий стаж для виходу на пен-
сію збільшили. Так підступно 
і зведуть пенсії нанівець. Зараз 
у великій бідності прості люди 
живуть, а то і у злиднях дожи-
ватимуть віку.                          

Такий і подібні діалоги за-
раз можна почути будь – де. Бо 
люди не сліпі, бачать: «прихва-
тизується» інфраструктура 
міст і сіл, під гарною словесною 
облудою і нібито добрими 
намірами йде тотальний  нега-
тивний наступ на рівень життя 
українців. Крайній приклад 
цьому підлому дійству, коли 
медична «реформа»  почала 
давати,  в прямому  сенсі цього 
слова, українцям по зубах.

«Новації» в медицині
За вимогами медичної ре-

форми, яку впроваджує Мі-
ністерство охорони здоров’я, 
в Україні розпочалося масове 
закриття стоматологічних по-
ліклінік. Про це народний де-
путат та голова Комітету Вер-
ховної Ради з питань охорони 
здоров’я Ольга Богомолець по-
відомила на сторінці в соціаль-
ній мережі Facebook. І додала:                                        

- Медики почали протес-
тувати проти нових ініціатив 
влади – на їхнє переконання, 

згортання стоматологічної до-
помоги на первинному рівні та 
введення платних послуг погір-
шить і без того вкрай складну 
ситуацію зі здоров’ям населен-
ня. Вже сьогодні стан зубів укра-
їнців є катастрофічним навіть 
серед молоді – під час мобіліза-
ції 95 відстків наших захисників 
мали серйозні проблеми із зу-
бами. 

За словами Ольги Богомо-
лець, медиків підтримують гро-
мади – на громадських слухан-
нях. У травні місяці в місті Дні-
про почалися протести проти 
закриття стоматологічних ка-
бінетів. Акцію біля дитячої по-
ліклініки влаштували близько 
сотні пацієнтів. Ця філія дитя-
чої стоматологічної поліклініки 
обслуговує 12 тис. дітей із п’яти 
мікрорайонів. Коштів за ліку-
вання не беруть.

- У приватному кабінеті 
звичайна пломба коштує 300 
гривень. У нашій клініці в ос-
новному обслуговуються люди 
заводські, колишні працівники 
Південного машинобудівного 
заводу, у них немає стільки гро-
шей, - пояснила дитячий стома-
толог Наталія Савєльєва.

Лікарі і пацієнти вийшли з 
вимогою припинити нищити 
державну стоматологію. Адже 
і так рівень життя у більшості 
населення такий, що люди бу-
дуть неспроможні лікуватися у 
приватних клініках.

А коли дізналися у Могилів-
ській громаді Царичанського 
району, що під загрозою скоро-
чення посада єдиного держав-
ного стоматолога та ще кількох 
медпрацівників, у людей це ви-
кликало справедливе обурення. 
Ініціативна група терміново зі-
брала підписи проти скорочен-
ня штату місцевої амбулаторії, 
особливо лікаря-стоматолога. 
За два дні було зібрано майже 
300 підписів. В кожній хаті люди 
говорили майже одне і те ж:                                                                                                               

- Вже не  знають, як нас зі-
терти з лиця землі. Хіба це не 
геноцид? Колись працювала 
лікарня у Могилеві, народжу-
вали тут і операції робили. 
Під час Другої світової війни, 
коли з села відступали німці і 
все палили, її вдалося врятува-
ти, бо винахідливий фельдшер 
Микола Корнієнко написав на 
приміщенні «заміновано». А 
коли Україна стала незалеж-
ною, лікарню закрили, зали-
шилася тільки амбулаторія. В 
ній працюють лікар-терапевт 
пенсійного віку Петро Дука, 
стоматолог Зінаїда Білик та 
кілька медсестер і санітарок. 
Вони змушені обслуговувати 
майже чотири тисячі населення 
своєї громади, та й з інших сіл 
нікому не відмовляють. Замість 
того, щоб направити до нас ще 

терапевтів, виганяють зубника!                                                                                  
Зібрані списки з підписами 

мешканців були подані на сесію 
Могилівської сільської ради 20 
липня. Депутат Ольга Бресла-
вець запропонувала внести до 
черги денної нагальне для гро-
мади медичне питання:                                            

- Як можна залишити лю-
дей без стоматологічного дер-
жавного обслуговування?! У 
більшості людей немає коштів 
на приватні  стоматологічні ка-
бінети. Їм що, ходити беззуби-
ми і з зубним болем? Наша гро-
мада налічує близько чотирьох 
тисяч населення, і в кожного 32 
зуби, які періодично (за невели-
ким винятком) треба лікувати. 
Хіба їх можна лишити напри-
зволяще?!                                                                                      

Після бурхливого обгово-
рення  депутатами ухвалене 
одностайне рішення: залишити 
на посаді лікаря–стоматолога. 
А от фінансування, як і деякі 
інші нагальні для амбулаторії 
питання, на вирішенні яких на-
полягав головний лікар Петро 
Дука, залишились у повітрі. Ці-
каво, коли в депутатів ВР підій-
малася рука голосувати за таку 
реформу медицини, яка ще й 
позбавляє стоматології держав-
ного фінансування, вони дума-
ли, до чого це призведе в краї-
ні? Чи розуміли, що більшість 
населення не зможе оплатити 
послугу приватного стомато-
лога? Чи вони гадають, що всі 
швиденько побіжать у приватні 
кабінети  і з легкістю оплатять 
її? Та, ймовірніше, шукатимуть 
бабусь-шептух по селах, ходи-
тимуть беззубими і терпіти-
муть зубний біль, бо коштів не 
мають. Звідси і випливає: кому 
люди звичайні потрібні? Тільки 
напередодні виборів депутати 
згадають про свій електорат 
та знову намагатимуться дати 
йому якусь подачку, мов кістку, 
щоб за них проголосували.                                                                

А ось як коментує ситуацію, 
що склалася, лікар Зінаїда Бі-
лик:      

- Лікувати зуби треба всім: 
звертаються люди за допомо-
гою з неблагополучних сімей, 
багато пенсіонерів, що вижи-
вають на «мінімалку», інваліди, 
безробітні тощо. Якщо вони 
не зможуть лікуватися у дер-
жавного стоматолога, то зали-
шаться просто без лікарської  
допомоги. У людей іноді немає 
коштів рукавички  лікарські 
придбати у аптеці, то як вони 
зможуть собі дозволити ліку-
вання у приватному стоматоло-
гічному кабінеті?

У нинішній непростій со-
ціально-економічній ситуації 
важко не погодитися з досвід-
ченим лікарем–стоматологом. 
Здається, наші небожителі вза-
галі забули, що згідно з Консти-

туцією України, Основного за-
кону держави, медицина у кра-
їні безкоштовна. За ст. 49 кожен 
має право на охорону здоров’я, 
медичну допомогу та медичне 
страхування. Охорона здоров’я 
забезпечується державним 
фінансуванням відповідних 
соціально-економічних, меди-
ко-санітарних і оздоровчо-про-
філактичних програм. Держава 
створює умови для ефективно-
го і доступного для всіх грома-
дян медичного обслуговування. 
У державних і комунальних 
закладах охорони здоров’я ме-
дична допомога надається безо-
платно; існуюча мережа таких 
закладів не може бути скороче-
на. Держава сприяє розвиткові 
лікувальних закладів усіх форм 
власності. 

Тобто кожен депутат ВР, 
який проголосував за медичну 
та й інші «реформи», мав би, 
принаймні, розуміти, що пору-
шує Конституцію України. То 
як можна сподіватися на вер-
ховенство права в країні, у якій 
самі закони і поправки до них 
приймаються з порушенням 
Основного закону країни? 

Зміст права громадян на 
охорону здоров’я визначає і ст. 
6 Основ законодавства України 
про охорону здоров’я. Це пра-
во, зокрема, передбачає жит-
тєвий рівень, включаючи їжу, 
одяг, житло, медичний догляд 
та соціальне обслуговування і 
забезпечення, який є необхід-
ним для підтримки здоров’я і 
людини; безпечне для життя 
і здоров’я навколишнє при-
родне середовище; безпечні і 
здорові умови праці, навчан-
ня, побуту та відпочинку; ква-
ліфіковану медико-санітарну 
допомогу, включаючи вільний 
вибір лікаря і закладу охорони 
здоров’я; правовий захист від 
будь-яких незаконних форм 
дискримінації, пов’язаних зі 
станом здоров’я; відшкодуван-
ня заподіяної здоров’ю шкоди 
та інші права громадян у галузі 
охорони здоров’я. 

Нам всім хотілося б жити у 
розвиненій правовій державі з 
високим рівнем життя. Але, як 
показує приклад протестів у 
Дніпрі та активного спротиву 
Могилівської громади, свої пра-
ва ще треба відстоювати, а не 
сподіватися, що хтось і щось за 
нас для нас зробить. Якщо буде-
мо «беззубими» - владні чинуші 
відберуть останнє. Ну і, звичай-
но, на виборах до ВР не можна 
вірити красивому словоблуд-
ству кандидатів у депутати, тре-
ба бути більш прискіпливими 
до тих, кому ми, народ, надає-
мо владні повноваження. Щоб 
не обрати знову тих, що дають 
людям по зубах…

Петро ЛУК’ЯНЕНКО. 

! Влада одним вдаряє в голову, інших ударяє по голові
   Шарль Луї Монтеск’є, французький правник
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На порі, на часі
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Науковці з різних інститутів США 
розкрили чотири секрети продовження 
життя мінімум на 10 років. Згідно 
з результатами наукової роботи 
експертів з Гарвардського університету, 
міцна дружба і постійні зустрічі зі 
своїми близькими дають шанс людині 
жити на 6 років довше, ніж її самотні 
однолітки.
Кардіологи запевняють, що необхідно 
відмовитися від спиртних напоїв, 
оскільки навіть «одна пляшка пива» 
вечорами значно скорочує життя. 
Вчені з Університету Сент-Луїса 
встановили, як навчитися «управляти» 
своєю щитовидкою. На день потрібно 
скоротити надходження калорій до 
рівня нижче норми. Так сповільнюється 
вироблення гормону Т3, якого 
звинувачують в старінні.
Четвертим секретом довголіття є 
вживання великої кількості овочів 
і фруктів. Через велику кількість 
антиоксидантів вони здатні скоротити 
до мінімуму ризик розвитку хвороби 
серця. Так що можна користуватися 
і не старіти із задоволенням.

Полив смородини. Чорна сморо-
дина, мабуть, найбільше з ягідних кущів 
вимоглива до вологості ґрунту і повітря. 
Та й в природі вона найчастіше росте по 
берегах річок, у вологих низинах з проточ-
ними ґрунтовими водами - застою вологи 
в корінні смородина не любить. Червона 
смородина менш вологолюбна, однак і 
вона потребує регулярного поливу. Не-
стача води в першу половину сезону не-
гативно позначається на якості і кількості 
врожаю поточного року, а нестача вологи 
після збору ягід погано впливає на заклад-
ку квіткових бруньок і накопичення плас-
тичних речовин для врожаю майбутнього 
року. Тому догляд за смородиною після 
збору врожаю включає в себе два сеанси 
поливу смородини в серпні і вересні - для 
середнього по вологості літа цього буде 
достатньо. Якщо осінь видасться сухою, 
влаштуйте смородині в жовтні хороший 
підзимовий полив. Велика частина коре-
нів смородини залягає на глибині 40-45 
см, тому зволожити ґрунт потрібно на 
глибину 50 см. Приблизна норма витрати 
води - 4-5 відер на м². Полив здійснюється 
по борознах уздовж кущів смородини або 
способом дощування. Кращий час - рано 
вранці або після 16:00.

Підживлення смородини. Напри-
кінці вересня або початку жовтня під 
кущі смородини вносять органічні і мі-
неральні добрива з розрахунку по 10 кг 
компосту або перепрілого гною, по 40 г 
хлористого калію і по 100 г суперфосфа-
ту під кожен кущ з подальшим рясним 
поливом і закладенням добрив в ґрунт 
перекопкою. Підживлення смородини 
азотовмісними препаратами після збору 
врожаю не проводиться. Замість перера-
хованих засобів можна внести городню 
або плодово-ягідну суміш.

Обрізка смородини. Догляд за смо-
родиною передбачає проведення сані-
тарної обрізки кущів. З усіх ягідних чагар-

Антиоксиданти, якими багаті 
свіжі томати, а також яблука 
і банани, здатні допомогти 
відновленню функції легень.

Дослідники провели аналіз даних 
680 жителів Німеччини, Норвегії і 
Великобританії, середній вік яких 
становив приблизно 44 роки. Ці люди 
докладно відповідали на питання про 
своє харчування, а також пройшли 
спірометрію - процедуру, що дозволяє 
оцінити роботу легенів. Відомо, що 
знижена здатність легень споживати 
кисень підвищує ризик раку легенів, 
хронічної обструктивної хвороби 
легень (ХОЗЛ), а також хвороб серця. 
Через десять років ті ж люди пройшли 
процедуру спірометрії ще раз.
Аналіз зібраної інформації показав, 
що чим більше томатів, бананів і яблук 
було в раціоні учасників, незалежно 
від того, курили вони чи ні, тим краще 
за минулі десять років збереглася 

Після гірчиці 
ділянка, 
мов пух!

Гірчиця — справжній нектар для землі.
У липні у багатьох починають поти-

хеньку звільнятися грядки від ранніх 
культур. Але віддавати площі на «роз-
терзання» бур’янам може тільки дуже 
ледачий городник. А варто робити 
повторні посіви, наприклад, кріп завж-
ди в ціні, або засівати порожні площі 
гірчицею.
За пару років вона здатна оживи-

ти навіть зовсім виснажений ґрунт. 
Більш того, гірчиця лікує землю від 
шкідників, очищає її від багатьох хво-
роб. Цінна знахідка для городника!
Подобається багатьом гірчиця ще й 

тим, що за один сезон її можна сіяти 
кілька разів, оскільки вона відрізня-
ється швидким зростанням. Перші 
посіви можна робити, як тільки ґрунт 
прогріється до +3...+4 С. Як тільки 
вона досягне висоти 10-15 см, можна 
зрізати і загортати в ґрунт. Через два 
тижні вже можна садити культурні 
рослини.
Довідка. Завдяки гірчиці поліпшуєть-

ся структура ґрунту, швидко роз-
множуються корисні мікроорганізми, 
за допомогою яких поживні речовини, 
що знаходяться в ґрунті, стають 
доступними для рослин. Крім того 
гірчиця — це відмінна альтернатива 
перегною.
Є і ще одна корисна властивість гір-

чиці: вона пригнічує ріст бур’янів. Вся 
справа в тому, що її паростки ство-
рюють настільки щільну тінь, крізь 
яку навіть у живучого пирію немає 
жодних шансів прорости.
Коріння гірчиці глибоко проникає 

у ґрунт, тим самим роблячи його 
пухким. А ще воно виділяє особливі ре-
човини, від яких дротянка біжить, як 
чорт від ладану.
Важливо. Після гірчиці можна садити 

практично будь-які культури, крім 
капусти, так як у них спільні хвороби..
Порада. Гірчиця не переносить посу-

хи, тому вона потребує поливу і «ку-
пання» – вона любить, щоб листки 
були мокрими. Якщо ж вологи буде не 
вистачати, то листя стане грубим, а 
кількість зеленої маси буде падати.

Що робити зі смородиною 
після збору врожаю

ників більше всіх потребує обрізки чорна 
смородина, і перша стрижка кущика про-
водиться відразу ж після посадки, щоб 
його було легше формувати під час по-
дальшого зростання. Триває формування 
зростаючого куща і наступні 2-3 роки, 
поки саджанець до четвертого року жит-
тя не перетвориться в повноцінний кущ. 
Добре сформований кущ повинен мати 
від 10 до 15 гілок різного віку, причому 
однорічних гілок має бути на дві-три біль-
ше, ніж п’яти-шестирічних. Гілки старші 
шести років стають малопродуктивними, 
тому їх слід видаляти. Кращим часом для 
обрізки смородини можна було б вважа-
ти ранню весну, проте бруньки смороди-
ни прокидаються дуже рано, і час обрізки 
легко пропустити. Тому основну обрізку 
куща проводять восени. Відразу ж після 
зняття останніх ягід видаліть старі, які 
погано плодоносять гілки і пагони, які за-
гущають кущ. Потім проведіть санітарну 
обрізку хворих, засохлих і пошкоджених 
гілок і пагонів. Крім видалення непотріб-
них пагонів і гілок після збору врожаю ба-
жано видалити з кущів чорної смородини 
все листя, оскільки в ньому часто поселя-
ються комахи-шкідники, та й збудники 
грибкових хвороб легше вражають саме 
листя. Потрібно надягти на руку рукави-
чку, м’яко обхопити гілку біля основи і 
провести рукою знизу до верхівки. Листя, 
які обірвати не вдалося, акуратно зріжте 
ножицями або секатором. Не проводьте 
рукою в зворотному напрямку - ви може-
те пошкодити або зірвати бруньки. Після 
цього зберіть листя і спаліть його або пе-
рекопайте з землею. Червона смородина 
теж зимує без листя, проте обривати їх не 
можна - листя повинні впасти самі.

Розмноження смородини. Восени, 
з середини вересня по середину жовтня, 
проводиться розмноження смородини 
здеревілими живцями. Нарізають живці 
з добре розвинених однорічних пагонів, 

причому зрізати пагони бажано так, щоб 
не залишалося пеньків. Верхівка куща для 
живцювання не знадобиться. Для нарізки 
живців краще використовувати гострий 
ніж, оскільки секатор деформує дереви-
ну, що різко знижує приживлюваність 
держака. Довжина відрізків повинна бути 
18-20 см, нижній зріз - косим, під кутом 
приблизно 45º з протилежного від нирки 
боку, різати треба, відступивши від брунь-
ки вниз один см. Верхній зріз прямий, 
що проходить на один сантиметр вище 
бруньки. Ґрунт для смородини повинен 
бути підготовлений заздалегідь - добре 
розклався торф, змішаний з піском урів-
них частинах. Живці висаджують з на-
хилом в 45º на відстані 10-15 см один від 
одного, проміжок між рядами - 30 см. 
Над поверхнею землі на кожному чере-
шку повинно залишатися як мінімум дві 
бруньки. Після посадки ґрунт ущільню-
ють, щоб живці не можна було занадто 
легко висмикнути з землі. Вчасно посад-
жені живці встигнуть добре вкоренитися 
до зими. Якщо ви навесні прикопали від-
ведення, саме час відокремити їх від мате-
ринського куща і висадити окремо.

Обробка смородини. Вирощування 
смородини передбачає захист кущів від 
таких негативних явищ, як хвороби і шкід-
ники смородини. Відразу після збору ягід 
обробіть кущі актелликом відповідно до 
рекомендацій виробника - це убезпечить 
смородину від появи на ній попелиці або 
інших шкідливих комах. Після осінньої 
обрізки і видалення з ділянки опалого та 
обірваного листя смородина на зиму об-
робляється однопроцентним розчином 
бордоської рідини або карбофосом на ви-
падок, якщо в її корі або в ґрунті під куща-
ми влаштувалися зимувати шкідники або 
збудники захворювань.

Чим помідори допоможуть курцям

функція їх легень. Особливо корисними 
ці фрукти і овочі виявилися для тих, 
хто кинув палити. Антиоксиданти, в 
достатку присутні в помідорах, бананах 
і яблуках, допомогли ефективно 
відновити пошкоджені курінням легені 
і уповільнити пов’язане зі старінням 
згасання їх працездатності.
У першу чергу мова йде про каротиноїд 
лікопен, яким багаті томати. Попередні 
дослідження показали, що лікопен 
знижує рівень запалення в дихальних 
шляхах і допомагає відновленню їх 

слизової оболонки. Саме тому, чим 
більше помідорів щодня їли учасники, 
тим кращим ставав стан їх дихальної 
системи, пишуть автори дослідження.
«Функція легенів починає згасати 
приблизно в 30-річному віці. Як 
показало наше дослідження, швидкість 
цього природного процесу старіння 
можна загальмувати за допомогою 
дієти, багатої овочами та фруктами. 
Причому цей метод працює у випадку, 
якщо ви ніколи не курили, так і тоді, 
коли ви кинули палити», — зазначила 
провідний автор дослідження Ванесса 
Гарсіа-Ларсен (Vanessa Garcia-Larsen). 
Зокрема вона вважає, що рекомендація 
щодо включення в раціон людей з 
високим ризиком розвитку ХОЗЛ 
томатів може допомогти загальмувати 
зростання випадків цього захворювання 
у всьому світі.

Плодоношення смородини починається з початку липня і триває 20-30 днів.
Найчастіше вирощуються чорна і червона смородини, хоча в останні роки набула 
поширення також біла смородина. Різниця між цими видами не тільки в кольорі 
ягід, але і в тому, що листя чорної смородини більш ароматне, ніж листя білої і 
червоної в силу того, що на них розташовані жилки з ефірною олією. Незважаючи 
на те, що в останні роки все частіше вирощується в наших садах не так давно 
введені в культуру лохина, жимолость, суниця і ожина, а також заморська дивина 
актинідія, чорна і червона смородина, поряд з такими ягодами, як агрус, малина 
і полуниця, як і раніше є однією з найпопулярніших ягідних культур нашого 
кліматичного регіону.
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Ринок постійно 
«підштовхує» 
сільгоспвиробників та 
бізнес вирощувати нові 
культури. Найбільше уваги 
в наші часи отримали 
малина, ожина та лохина 
високоросла, яку деколи 
називають великоплідною 
американською чорницею. 
Серед причин такої 
уваги можна назвати 
зростання зацікавленості 
переробних підприємств 
до дикоростучої чорниці. 
Адже закупівельна ціна на 
дикоростучу ягоду зростає 
постійно. Крім цього 
не останню роль зіграв 
приклад нашого сусіда 
– Польщі. Саме польські 
фермери продемонстрували 
на практиці можливість 
використання конкурентних 
переваг країни, основою 
економіки якої є сільське 
господарство.

Ґрунти. Для лохини вико-
ристовуються переважно рівні 
або помірно похилі території, які 
добре прогріваються, з повним со-
нячним освітленням і достатньою 
циркуляцією повітря ділянки. 
Рослини лохини успішно ростуть 
і плодоносять на легких (піщаних 
і супіщаних) і кислих (торф’яних 
і торф’яно-болотних верхового та 
перехідного типів) ґрунтах. Важ-
лива постійна помірна вологість 
ґрунту, особливо в період веге-
тації, оскільки лохина – волого-
любна рослина. Ґрунти із занадто 
низьким рівнем ґрунтових вод 
можна використовувати тільки 
при обов’язковому поливі. Ко-
ренева система її розташована в 
основному у верхньому 15-20-сан-
тиметровому шарі ґрунту. Хоро-
ші результати дає крапельний 
полив, оптимальні умови водоза-
безпечення рослин лохини ство-
рюються в тому випадку, якщо 
ґрунтові води знаходяться на гли-
бині 40-60 см. але лохина висока 
не переносить і надмірного зволо-
ження, особливо тривалого зато-
плення в період вегетації.

Одна з найважливіших умов, 
які забезпечують успіх культури 
лохини високою – це реакція ґрун-
ту. Вона повинна бути кислою з 
рНKCl межах 3-5. Але якщо на ва-
шій ділянці ґрунт не відрізняється 
високою кислотністю, її доведеть-
ся штучно закислити. Кислотність 
ґрунту можна визначити індика-
тором. На мінеральному ґрунті з 
кислим середовищем найчастіше 
зустрічаються верес, хвощ, ща-
вель, м’ята, ториця, вероніка; на 
кислих торф’яно-болотних ґрун-
тах – сфагнові мохи, пухівки, баг-
но, лохина болотна.

Морфологія. Лохина – бага-
торічний кущ, що має добре роз-
галужену кореневу систему, яка, в 
основному, розміщується в шарі 
ґрунту 30-40 см. Коренева систе-
ма пристосована до існування у 
кислому, вологому  субстраті з 
високим вмістом органічної речо-
вини та, на відміну від більшості 
інших рослин, не має кореневих 
волосків, що відіграють важливу 
роль у живленні та водопостачан-
ні більшості рослин.

Рослина лохини має 15-18 па-
гонів, що відходять від коронки 

(кореневої шийки). Урожай фор-
мується на бруньках, що закла-
лись в попередньому сезоні. Ло-
хина буває низькоросла, середньо 
росла та високоросла. Зимостійкі 
сорти можуть переносити зни-
ження температури до -24…30°С 
(а окремі сорти – до -40°С). Проте 
при цьому має значення вологість 
та дозрівання молодих пагонів во-
сени.

Пагони лохини можуть бути 
прямостоячі чи дещо пониклі – 
це залежить від сорту та визначає 
придатність останнього до механі-
зованого збирання.

В умовах України ранні сорти 
лохини високорослої (Спартан, 
Патріот, Блюджей) можуть по-
шкоджуватись весняними замо-
розками (критична температура 
для періоду цвітіння 1°С). Серед-
ньостиглі та пізньостиглі сорти 
(Норзкантрі, Норзскай, Блюкроп, 
Нельсон, Еліот) цвітуть пізніше, 
коли загроза пошкодження цвіту 
низькими температурами значно 
менша.

Лохина може формувати яго-
ди без перехресного запилення, 
проте кращий урожай отриму-
ється при можливості перехрес-
ного запилення (декілька сортів 
з однаковим періодом цвітіння 
на одній плантації) та наявності 
комах запилювачів – найкраще 
джмелів (можна використовувати 
і медоносних бджіл – 24 вулики на 
гектар).

З дворічного саджанця пер-
ший урожай отримують зазви-
чай на третій рік після посадки 
(близько 0,5 кг з куща), така росли-
на вступає в повне плодоношення 
на 5-6 рік (24 кг ягід з куща в за-
лежності від сорту). Довговічність 
плантації визначається рівнем до-
гляду та зазвичай становить 30-40 
років, хоча в США існують висо-
копродуктивні насадження, яким 
зараз більше 60 років.

Посадка. Лохину високорослу 
висаджують 2-3-річними саджан-
цями восени або навесні. В якості 
посадкового матеріалу можуть 
використовуватись й однорічні 
(вкорінені живці), дворічні або 
трьохрічні саджанці. Нами реко-
мендовано з практичних позицій 
та з економічної точки зору – дво-
річні рослини.

У випадку, якщо використо-

вується посадковий матеріал із 
закритою кореневою системою 
(у контейнерах), посадку рослин 
можна робити в будь-який час ве-
гетативного періоду, звільнивши 
кущики від контейнера.

Саджанці з відкритою коре-
невою системою потребують ре-
тельного догляду при транспор-
туванні та тимчасовому зберіган-
ні, тому при необхідності пере-
везення рослин на значні відстані 
краще замовляти посадковий ма-
теріал, вирощений в контейнерах. 
Схема посадки має відповідати 
параметрам техніки, що буде ви-
користовуватись для догляду за 
насадженнями та збиранням про-
дукції. Міжряддя можуть бути від 
2,6 до 3,5 м (якщо в майбутньо-
му планується використовувати 
комбайн для збирання ягід – мі-
німальна ширина міжрядь має 
становити 3,2 м). Відстань між 
рослинами може бути від 0,8 до 
1,6 м. Нами рекомендовано від-
стань між посадочними місцями 
не менше 1,5 м, між рядами – 3 м. 
Для раціонального використання 
освітлення ряди орієнтують з пів-
ночі на південь. У разі якщо посад-
ки створюються на ділянці, де вже 
раніше були висаджені плодово-я-
гідні рослини, бажано кущі лохи-
ни висаджувати на відстані від них 
не ближче 3-х метрів (щоб уникну-
ти небажаної конкуренції, насам-
перед за вологу і світло). Відстань 
від плодово-ягідних дерев повинна 
бути ще більшою (5 м).

Висаджування рослин про-
водять вручну. В заздалегідь під-
готовлені лунки рекомендується 
внести 10-15 л торфу, який добре 
зволожують перед висаджуван-
ням рослин. Якщо використову-
ється розсада в горщиках (контей-
нерах) – перед посадкою обов’яз-
ково потрібно розкришити 
субстрат та розправити коріння 
рослини. Після посадки рослини 
ще раз добре поливають. Весняна 
посадка, травень 2017 року.

Догляд. У перші роки після 
посадки догляд за рослинами 
полягає, головним чином, в регу-
лярних поливах і прополюванні. 
Обробляти грунт навколо рослин 
слід дуже обережно, на глибину 
не більше 5 см, так як 90% коренів 
лохини знаходиться у верхньому 
15-сантиметровому шарі грунту. 

Кращим способом догляду за по-
садками є щорічне осіннє мульчу-
вання тирсою хвойних порід ша-
ром не більше 2-3 см.

Дуже важливо забезпечити 
хороший полив рослин у серпні, 
коли лохина плодоносить і одно-
часно закладає квіткові бруньки 
майбутнього врожаю.

Лохина щорічно потребує у 
великих дозах азотних добрив і в 
менших – фосфорних і калійних. 
При нестачі азоту жовтіє листя, 
дрібнішають ягоди, слабо ростуть 
пагони. При посадці у весняний 
час вносять 35-40 г сульфату амо-
нію під рослину. Щоб отримати 
хороший врожай в наступні роки 
кількість азотного добрива збіль-
шують відповідно з річним зрос-
танням рослини (приблизно в 2 
рази). Замість сульфату амонію 
можна використовувати аміачну 
селітру (25-30 г / кущ). Проте у 
кожному конкретному випадку 
доцільно радитись з фахівцями.

Одним з основних заходів 
щодо догляду за рослинами є їх 
обрізка. При відсутності обрізки 
погіршується ріст рослин і зни-
жується число квіткових бруньок, 
ягоди дрібнішають, урожай па-
дає. Обрізка сприяє більш ран-
ньому цвітінню, зменшує пошко-
дження взимку.

Старі пагони повинні по-
стійно замінюватися новими. 
Омолоджувати слід вже 3-4-річні 
кущі. Обрізають лохину ранньою 
весною перед набуханням бру-
ньок, або восени після листопаду. 
Видаляють, насамперед, усиха-
ючі, хворі, пошкоджені, а також 
що лежать на землі гілки. Потім 
вирізають старі гілки і верхні ча-
стини гілок, що не дають сильних 
приростів, і видаляють тонкі, що 
загущають центр куща розгалу-
жені пагони, навіть якщо на них 
є численні квіткові бруньки. По-
винно залишатися як мінімум 3-5 
наймолодших (однорічних) паго-
нів, що відходять від основи куща. 
Потреба в сильній омолоджую-
чій обрізці виникає тільки після 
15-20-річної експлуатації рослин. 
Урожайність лохини 5-10 кг ягід 
з куща.

Зрошення. Зазвичай вико-
ристовують систему крапельно-
го зрошення – в даному випадку 
з’являється можливість фертига-

ції і внесення засобів захисту для 
боротьби з ґрунтовими шкідника-
ми. Обов’язково проводять аналіз 
поливної води на вміст мінераль-
них солей, рН води (має бути не 
вище 6,0).

Рослини потребують най-
більше вологи в період цвітіння 
– дозрівання ягід. У цей час, за від-
сутності опадів, може з’явитись 
необхідність поливу двічі на тиж-
день (максимальна потреба у воді 
може сягати 25-40 мм на тиждень, 
що відповідає 250-400 куб. м/га).

Збирання врожаю. Збирання 
ягід проводять від початку липня 
до вересня місяця (в залежності 
від сорту). Ягоди набувають наси-
ченого темносинього забарвлен-
ня за 34 дні до повної стиглості. 
Збір проводять раз на 7-10 днів. 
Рекомендується збирати врожай 
вранці, після випаровування роси. 
Продукцію відразу ж охолоджу-
ють та зберігають при температу-
рі 0…+2°С та відносній вологості 
повітря 90-95%. При дотриманні 
таких умов ягоди можна збері-
гати до 14 днів без втрати якості. 
При використанні деяких сортів 
та відповідній схемі закладання 
насаджень можна механізувати 
процес збирання врожаю.

Властивості ягід. Порівняно із 
звичайною чорницею в американ-
ської в ягодах вміст сухих речовин 
і цукрів на 30-50 % більше. Цукри 
і кислоти спільно з пектиновими і 
дубильними речовинами обумов-
люють чудовий смак ягід. Крім 
того, вони збуджують апетит і по-
кращують роботу травного тракту. 
Речовини і сполуки, що містять-
ся у складі ягід чорниці, надають 
антиоксидантну дію, що вельми 
ефективно при атеросклерозі, гі-
пертонії, ревматизмі, ангіні. Вони 
мають капіллярозміцнюючий, 
протизапальний, жовчогінний і 
сечогінний ефект. У її ягодах вияв-
лені також вітаміни і мікроелемен-
ти, що впливають на окислювальні 
процеси, роботу ферментів трав-
ного тракту і згортання крові. Пек-
тини, що містяться в плодах чор-
ниці, сприяють виведенню з орга-
нізму важких металів і радіонуклі-
дів (свинець, стронцій, кобальт, 
цезій та інші). Крім того, вона сама 
не нагромаджує в своїх плодах цих 
небезпечних елементів – продуктів 
промислової діяльності людини. 
Такі властивості чорниці високо-
рослої вельми важливі і ефектив-
ні в наших важких екологічних 
умовах і в зонах, що піддалися 
радіоактивному і хімічному зара-
женню. Щоб поліпшити обмін 
речовин, пам’ять і координацію 
рухів, досить з’їдати по півчашки 
ягід високорослої чорниці в день. 
Існує цілий ряд інших фруктів, які 
сприяють поліпшенню пам’яті, 
запобігають старінню клітин, але 
такого комплексного позитивного 
впливу на весь організм, як в разі 
вжитку ягід садової чорниці, не 
дає жоден з них. Антиоксиданти, 
що містяться в чорниці, і комплекс 
цілого ряду вітамінів і мінералів 
покращують гостроту зору, робо-
ту травного тракту, залоз внутріш-
ньої секреції, знижують алергічні 
реакції людського організму на 
ліки, продукти харчування і інші 
несприятливі чинники. Сама ж 
вона практично ніколи не викли-
кає алергічних реакцій, і її можна 
давати навіть дітям з підвищеною 
чутливістю і схильністю до діатезу 
і алергії.

   
У рамках міжнародної допомоги Україні приймаємо замовлення 

на отримання грантів або кредитів під 1-3 відсотки річних.
Власникам приватних садиб (господарств) в аграрному секторі, 

підприємцям у будь-якій сфері діяльності.  Ця програма допоможе 
створити високорентабельний бізнес.

Комфортні умови одержання гранту чи кредиту багатьом людям дасть 
змогу підняти свій бізнес на належний рівень.

Для подання заявки або за додатковою інформацією телефонуйте 
за номером 063-523-06-13.
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