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ЩО МИ
НЕ ЗНАЛИ ПРО
КАВУН?

«СІЛЬСЬКИЙ
РЕВІЗОР»
НА ОДЕЩИНІ

ОДОМАШНЕНІ
РЕЦЕПТИ ШПРОТІВ,
ФАНТИ Й РАФАЕЛО
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Світ за очі: із Дніпропетровська…
до самого хутора Семигір’я
Дмитро й Катерина з трьома маленькими донечками оселилися на закинутому хуторі на Кіровоградщині:
дихають чистим повітрям і виробляють натуральні продукти, за якими тепер в інтернеті черга

П

БІЛЯ ГРАФСЬКОГО САДУ

– Нам хотілося, щоб був тихий куточок і траса подалі. На
той час на хуторі мешкало шістнадцять селян. До найближчого
села, де є сільська рада, школа,
магазин, – сім кілометрів. Когось це могло зупинити, а нас
тільки порадувало, – згадує
Дмитро.
У давнину в Семигір’ї граф
Лобачевський побудував великий і гарний маєток. Тут була
велика дерев’яна школа, родючі сади. З усіх навколишніх сіл
до графа приїздили по фрукти
і ягоди. Але з плином часу від
садиби нічого не залишилося.
Але там, де був сад, і досі плодоносять фруктові дерева: раз на
два-три роки. Зате плодів приносять скільки, що гілля ледь

Під власний сад Протопопови оформили 2,5 гектара. Щоправда, поки що на них ростуть
тільки шовковиця та акація. У
майбутньому, кажуть, буде волоський горіх. Біля великої ділянки – менша. Там висаджені
фруктові дерева, ягідник і город. Усе це царина Катерини.

Ф ОТО Д М И Т РА П РОТО П О П О В А

КАПУСТА В ЛЮЦЕРНІ

Там, де Придніпровська низовина переходить
у Придніпровську височину
тримає яблука, груші, сливи. І
сорти такі смачні, що, за словами місцевих жителів, на ринку
таких уже й не продають. Ліс
наступив на маленький хутір –
де-не-де видніються невеличкі
хатинки. Одну з них і купили
Дмитро з Катериною. Зробили ремонт. Стали
господарювати.

Родина Протопопових: Дмитро, Катерина, однорічна Руслана, чотирирічна Поліна та семирічна Марійка

– У нас всі рослини ростуть
укупі, – розповідає господиня. – Під плодовими деревами
– кущі, під кущами – суниця та
овочі. І, як це буває в природі,
вони ніби піклуються одна про
одну. Якщо такий баланс встановлений, то не потрібно ні сапання, ні проривання, ні захисту. От, приміром, усі кажуть, що
капусту вирощувати складно
– поливати треба, комах відлякувати. У мене таких проблем
немає, бо я сію капусту по люцерні.
Катерина розповідає про
свою технологію. Спочатку сіє
люцерну, потім капусту. Як зійде капуста, навколо неї жінка
обриває люцерну, щоб вона не
затуляла молодим рослинам
світло. Коли капуста трохи підросте, люцерна вже не конкурент, і Катерина залишає її в
спокої. Жодного разу за все літо
не поливає, навіть коли посуха.
Шкідників ніяких немає – ні
метеликів, ні гусені. До кінця
літа виростають капустини по
3-4 кілограми.

РОСЛИННА СУМІШ

Ф ОТО З С І М Е Й Н О ГО А РХ І В У

одружжя Протопопових
задумало втечу з мегаполіса відразу після весілля.
Дмитро на той момент закінчив
аспірантуру, працював в інституті на кафедрі прикладної математики, Катерина – у банку.
– Однак ми не хотіли просидіти все життя в офісі. Воно нам
здавалося, ніби в клітці, – зізнається Дмитро.
Те, що новим місцем буде
село, вони визначилися відразу, хіба що не знали, яке саме.
Оскільки з власного транспорту
був лише скутер, а якийсь скарб
уже нажили, вирішили шукати
неподалік. Купили екологічну
карту України. Почали досліджувати місцевість. Спочатку
обстежили територію в межах
100 кілометрів від Дніпропетровська. Дніпродзержинськ і
Кривий Ріг відхили відразу, як
забруднені території. Нарешті
зупинилися на селі Троїцьке
П’ятихатського району. Та за
три роки життя в ньому зрозуміли: не їхнє місце. У Троїцькому вкоренилися свої звичаї,
існували певні правила. Їх потрібно було дотримуватися, щоб
вписатися в місцевий колорит.
Подружжя не хотіло підлаштовуватися. Тож пошуки «свого»
тривали.
Ідеальним місцем для здійснення задумів Дмитра й Катерини став крихітний хутір
Семигір’я у Світловодському
районі Кіровоградської області.

Який же різнобарвний сад
Протопопових!
Смородина, порічки, аґрус, барбарис,
гумі, хеномелес, калина,
обліпиха, ірга, зизифус, жимолость, актинідія, лохина
садова, брусниця... Дерева ростуть рідко. Тому між ними прекрасно почуваються кущі. Легка
тінь від гілок захищає землю від
спеки. Коли опадає листя, воно
мульчує ґрунт.
Між кущами росте лісова й
садова суниця. Катерина помітила, що найбільше ягід біля
кущів смородини. Виходить, що
рослини самі обирають собі сусідок.

ПРОДОВЖЕННЯ НА СТОР. 12
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У РУСІ ЖИТТЯ

ÍÎÂÈÍÈ ÃÀËÓÇI
«УКРСПИРТ» –
ПРИВАТНИКАМ
Кілька державних спиртозаводів, які виробляють харчовий спирт, хочуть продати
бізнес-структурам. Уряд сподівається виручити за них
від 200-300 млн доларів. Дві
третини ринку спирту перебувають у тіньовому секторі, і
уряд не бачить іншого способу підвищити ефективність
державних підприємств, як
продати їх. Із цією метою до
кінця року «Укрспирт» планують передати Фонду держмайна. За урядовою статистикою, у країні продається
горілки втричі більше за легальні обсяги виробництва
спирту. Втрати внаслідок тінізації горілчаної галузі становлять 3-5 млрд грн.

100 КРАЇН КУПУЮТЬ
НАШУ ОЛІЮ
Країни Євросоюзу цьогоріч
стали найбільшим ринком
збуту української соняшникової олії, за сумарним обсягом
обійшли країни Азії. З початку року більше за всіх її купили Іспанія та Нідерланди – по
336 тис. тонн, утричі більше
ніж за 2015 рік, Італія збільшила закупівлю вдвічі – до
245 тис. тонн, Франція –
уп’ятеро – 151 тис. тонн.
Традиційним лідером імпорту соняшникової олії з України залишається Індія – 1,19
млн тонн. За нею слідом іде
Китай із обсягом імпорту в
півмільйона тонн олії. Загалом соняшникову олію з
України експортують у більш
ніж 100 країн світу.

ХОЛДИНГИ
ПОДОРОЖЧАЛИ
Загальна капіталізація
(ринкова вартість) українських аграрних компаній,
акції яких котируються на
міжнародних фінансових
біржах, зросла до 3,05 млрд
доларів. Це на 9,6%, або
268,4 млн доларів, більше за
початок липня. На понад
20% зросла ринкова вартість
акцій компанії «Кернел» – на
214,4 млн доларів та «Астарти» – на 14%, або 40,2 млн
доларів. Підвищення інтересу інвесторів до українських компаній пов’язують із
відновленням у липні повернення ПДВ за експорт продукції.

ШАЛЕНИЙ РИВОК
ГАЛУЗІ
У першому півріччі 2016
року виробництво рослинницької продукції в Україні в
порівнянні з таким же періодом минулого року зросло на
111,5%. За даними Державної служби статистики, найбільший приріст – у сільгосппідприємствах Хмельницької
області. Там випустили продукції на 526,5% більше порівняно з першим півріччям
2015-го. Тут збирають найвищі врожаї зернових, які займають половину посівних
площ, під технічні культури
відведено 36%, решту – під
овочі, сади та ягідники. Зросло також виробництво рослинництва в Запорізькій області – на 358,1%, Кіровоградській – на 286,6%.
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Наразі пенсію від 1300 до 3000 грн отримують 66%
пенсіонерів. Загальні витрати Пенсійного фонду щомісяця
становлять приблизно 20 млрд грн. Половину покриває
пенсійний податок, решту – держбюджет

ÑÊÎÒÀÐÑÒÂÎ

Ухопити свій шмат пирога
Чи можуть українські телята конкурувати з американськими?

І

з року в рік українське тваринництво зазнає втрат. На
всю країну тепер залишилося 2,2 млн корів, на 3,5% менше ніж 2015-го. 10 років тому
поголів’я було принаймні вдвічі
більшим.

НОВА ЧУМА ВРАЖАЄ КОРІВ

ТЕЛЯТИНА – НЕ ПО КИШЕНІ

– Внутрішній ринок яловичини дуже залежить від рівня
доходів населення. Вони знижуються, тому найдорожчий
вид м’яса люди купують рідко.
Більше половини спожитого
в країні становить курятина, близько чверті – свинина.
Яловичина йде переважно на
ковбасні вироби, і потреба переробних підприємств у цьому
м’ясі значно нижча за обсяги,
які пропонують тваринники, – констатує Андрій Ярмак,
економіст департаменту технічного співробітництва Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО).
– До того ж у нас абсолютно
відсутнє інформування населення про те, наскільки корисна яловичина, і яким чином її
споживати. Фактично ніхто не
інвестував у розкручування
цього сегмента.

БИЧОК ЯК ЛОКОМОТИВ
ЕКОНОМІКИ

Порятувати галузь, а отже
робочі місця, зробити її високоприбутковою справою, забезпечити країну якісним молоком і м’ясом усе ж можна,
запевняє економіст. Потрібно
налагоджувати широкомасштабне постачання за кордон.
У країнах Європи та Азії гуртова ціна на яловичину становить 2,6 долара за кілограм
живої ваги, тоді як в Україні
вона – 1,2 долара. Європейські країни й самі виробляють
це м’ясо, проте ще й ввозять з
Аргентини, Бразилії та США на
15 мільярдів євро. Українські
виробники могли б з успіхом
заповнити цю частину ринку,
бо доставляти м’ясо з України
значно швидше й дешевше, ніж
із-за океану, та й витрати на
виробництво менші.
Українські
тваринники
вже налагоджують поставки у
В’єтнам, Ірак, Єгипет і Йорда-
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Охолоджені напівтуші експортують в автономних рефрижераторах
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

104 грн

коштує 1 кг яловичого
стейку в супермаркетах
Києва. Куряче філе –
від 52,02 грн/кг
нію, Ізраїль, домовляються з Індонезією та Китаєм. Проте поки
що йдеться про партії в кілька
десятків тисяч тонн. У Європу, навіть за умов квотування,
можна постачати в десятки разів більше. Чи вдасться Україні
конкурувати зі світовими виробниками?
– Так, – упевнений Андрій Ярмак. – Наші виробники вже здійснили ряд експансій на світовий
ринок. Мед, риба, молокопродукти, олія, зерно, м’ясо птиці
вже експортуються за нормами
і стандартами ЄС. Нарощування виробництва в тваринництві
дасть значний поштовх суміжним галузям – рослинництву,
виробництву кормів і добавок,
м’ясопереробці, транспортуванню, біогенерації.

Селяни – 10-ті за зарплатою
У червні 2016 року середня
зарплата в сільському господарстві становила 3774 грн, що
на 23% більше, ніж рік тому.
Однак суттєво поступається середній зарплаті по країні, що
становить 5337 грн. Нижчий рівень оплати праці – у працівників сфери охорони здоров’я
та культури та освіти. Авіатори
(працівники аеропортів, пілоти
та диспетчери) традиційно заробляють найбільше в країні, і
цього року їхня зарплата зросла майже на третину, до 26,1
тис. грн. Другими за обсягом і
темпами зростання зарплат

Впритул до України наблизилася
нова хвороба – африканська чума
ВРХ. Вона може стати для вітчизняного скотарства ударом не меншим, ніж африканська чума для
свинарів, та покласти край амбіціям виробників яловичини щодо
завоювання зовнішнього ринку. За
інформацією Асоціації виробників
молока, ця вірусна хвороба під
назвою «нодулярний дерматит»
поширюється швидкими темпами.
Вона вже зареєстрована в Румунії,
Угорщині, Австралії, Росії, Вірменії,
Ірані. Самотужки жодна держава
за 2015-2016 рік не спромоглася
зупинити це захворювання. Лікування від нодулярного дерматиті
не існує. Щоб не допустити поширення, знищують усіх уражених
тварин і тих, що з ними контактували. Запобігти може лише вакцинація. Однак препарат виробляють
тільки в Південно-Африканській
Республіці.

стали працівники банків і страхових компаній, бухгалтери та
економісти.
Їхня
зарплата
впритул наблизилася до позначки 10 тис. грн.
Кількість працівників АПК
становить 17,5% від загальної
кількості працевлаштованих в
Україні. Низькі темпи зростання реальної зарплати та відсутність соціальної інфраструктури,
належного доступу до закладів
охорони здоров’я на селі призводять до скорочення кількості
сільського населення. За 2015 рік
сільське населення України скоротилось на 76 тис. осіб.

Обов’язковою умовою виходу
на ринки ЄС є отримання статусу країни, вільної від губчастоподібної енцефалопатії (BSE).
Пріон, збудник небезпечної хвороби, якого не знищує проварювання, руйнує нервову систему
людини або тварини. На щастя, в
Україні його не виявлено. І Мінагрополітики мало б підтвердити це ще кілька років тому, провівши відповідний моніторинг.
Ціна питання – 35 млн грн. Проте держустанова вже який рік не
може викроїти таку суму зі свого
бюджету.
Друга вимога ЄС – ідентифікація не менш як 85% поголів’я
ВРХ у країні. Але ж це взагалі
не проблема. Товаровиробники,
налаштовані експортувати яловичину, готові власним коштом
оплатити всі формальності.
Ідентифікація однієї голови ВРХ
обходиться в 73 грн.

РОГИ Й КОПИТА

– Нині ферми змушені забивати новонароджених бичків, залишаючи тільки теличок на поповнення дійного стада. Годувати
бичків два роки, доки наберуть
650-700 кг живої ваги, стане ви-

гідно, лише коли м’ясо продаватиметься на міжнародних ринках
і за європейською ціною, – продовжує Андрій Ярмак. – Наприклад, бичі хвости добре продаються в країнах Східної Азії, де з
них готують супи. Субстрати з рогів і ратиць значно поліпшують
міцність цементу, з кісток виробляють кісткове борошно. Усі ці
виробництва розвиватимуться
в Україні. Треба налагоджувати
глибоку, ефективну переробку.
Коли я вперше порушив питання
про відгодівлю бичків молочних
порід в Україні, мені сказали, що
відгодувати не проблема: відгодівлю зробимо, будівництво
сучасного переробного цеху коштує 2 мільйони доларів. Для однієї ферми це небагато. Більшу
частину наших витрат становлять корми — майже 70% у структурі собівартості виробництва.
Однак сьогодні ситуація на
ринку м’ясного скотарства в
Україні близька до катастрофічної. Держава повністю відвернулася від власного виробника,
залишила галузь без дотацій, ще
зняла мито на ввезення м’яса в
Україну.
Сергій ГРОМОВИЙ

ЗАРПЛАТИ ЗА ВИДАМИ ПРОФЕСІЙ У 2016 РОЦІ
Cічень
Червень
1. Авіатори
20500
26085
2. Фінансисти
8978
9985
3. Науковці
6457
7744
4. Держслужбовці
4258
6187
5. Робітники заводів і фабрик
5003
5816
6. Транспортники
5008
5688
7. Освітяни
3178
4707
8. Будівельники
3771
4646
9. Бібліотекарі, працівники культури
3136
3972
10. Аграрії
3054
3774
11. Медики
2909
3701
12. Зв’язківці
2369
2801
Середня зарплата по країні
4362
5337
Дані Державної служби статистики

Біля села Суботів Черкаської області СБУ знищила
4 га марихуани (вартість на чорному ринку – понад 10
млн гривень). Раніше працівники спецслужби стикнулися з
вирощуванням коноплі на території психлікарні на Волині

ПОЦУПИЛИ ІКОНИ Й АВТО

Пияки та наркомани – напасть для Халеп’я. Щороку вчиняють кілька великих крадіжок.
Селяни та дачники розклеюють
на стовпах оголошення з описом украденого, щоб односельчани не перекуповували. Зазіхнули й на недобудовану церкву
в центрі села. Зламали двері, поцупили унікальні олов’яні ікони, чашу, обігрівач. За два роки
перед тим просто з двору викрали легковик іншого священика.
– Уже несила було терпіти.
У людини на очах обкрадають
сусідський двір, а вона боїться голос подати. У стареньких
тисячі вициганюють, – продовжує Сергій. – Я подав клич. На
поліцію надії мало, у них навіть
нема бензину на виїзд. Треба
самим стежити за порядком,
вгамовувати бешкетників коло
сільських наливайок. Виникла
потреба в юридичному оформленні, організації, бо без повноважень не зможемо серйозно вплинути на дебоширів чи
затримати крадія. Треба мати
посвідчення, патрулювати в
формі, а не в джинсах і майках.

[

РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЙ
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У Халеп’ї самотужки долають дві біди – крадійство та смітники
долучається отець Василь.
Цьогоріч упорядкували місцевий пляж, в’їзд на берег перекрили бетонними блоками.
– Блатні заїздили просто на
берег своїми машинами, човни
на воду спускали. Мамам із дітьми не було як до води пройти.
От ми й перегородили, щоб кожен раз не сваритися, – пояснює
Сергій.
Сільських п’яничок привчають до праці.
– У них на думці одне: позичити на випивку. Ми й кажемо таким: треба – зароби, прибирай село. За день платимо зі
своєї кишені сотню-півтори, –
долучається до розмови інший
волонтер, Олег.

ТЕХНІКА НА ПІДМОГУ

Активісти знайшли спосіб
покласти край крадіжкам: пропонують селянам охоронну сигналізацію. Досить буде натиснути тривожну кнопку на пульті
– волонтери під’їдуть за кілька
хвилин. Стареньку «Ниву», яка
слугуватиме як патрульне авто,
один з них відновлює самотужки й за власний кошт.
Ще беруться за місцевий свинарник. Сморід зі стічної ями
не дає дихати добрій половині села. Влада на скарги реагує
мляво, тож «афганці» мусять
дати раду й цій халепі.

Сергій Шевченко патрулює власним «Москвичем»

ХОРОБРА ДЕСЯТКА

Перша десятка добровольців почала чергувати минулої
зими. За транспорт – «Москвич» Сергія Шевченка. Самі
купили камуфляж. Вистежили
і зловили волоцюг, які обікрали церкву, передали в поліцію.
Олов’яні ікони знайшли і повернули громаді. А настоятель
храму отець Василь долучився
до активістів, допомагає опоряджувати село.
– У районі тепер нема СІЗО.
І ці двоє злодіїв, вже з вироком, ще кілька днів лишалися
на свободі, знов полізли красти.
Ще й вихвалялися: нічого ви не
зробите, нам усе одно вже строк

мотати, – продовжує Сергій. –
Як цих двох посадили, крадіжок
поменшало.

ГУРТОМ НА СМІТНИК

За півроку «афганців» побільшало, кожен чергує добу-дві
на тиждень. Тепер узялися за
стихійні сміттєзвалища.
– З одного тільки покинутого
двору по вулиці Вознесенській
вивезли три КАМАЗи сміття.
Машини і бензин – теж наших
хлопців. Щоб більше не засмічували, відгородимо двір сіткою.
Зі сміттям – просто лихо. Селяни
звалища влаштовують, ще й дачники пакети зі сміттям на узбіччя
викидають, доводиться вистежувати.
У покинутих хатах збирають
чимало використаних шприців.
– Ану ж забіжить у цей двір
якась дитина, випадково наступить на цей шприц. Буде лихо, –

Сергій ГРОМОВИЙ

ДОПОМОГТИ ВОЛОНТЕРАМ
ГФ «Афганська сотня» с. Халеп’я
просить допомогти коштами на
закупівлю пального, уніформи, спорядження. Реквізити: картка «Приватбанку» 5168 7556 3147 5981

²Í²Ö²Þª ÏÐÎÔÑÏ²ËÊÀ

Ф ОТО П И Л И П А Ю Р И К А

Бачать у хліборобові фахівця, а не робсилу
У Запорізькій області Профспілка працівників агропромислового комплексу провела традиційне змагання комбайнових
екіпажів на приз імені заслуженого механізатора України, Героя
соцпраці Івана Мартиненка.
– Ми провели опитування хліборобів, – розповіла голова Запорізького обкому профспілки
працівників АПК Людмила Отращенко. – І не виявили жодного,
хто сказав би, що такі змагання
не потрібні. Люди кажуть, що
їм приємно, коли їх шанують на
полі керівники області, району,
профспілок.
Ось і цього літа тільки-но почалися косовиця та обмолот ранніх
зернових і зернобобових культур,
профспілка разом із Департаментом агропромислового розвитку Запорізької облдержадміністрації оголосили про початок
змагання. За результатами першої п’ятиденки приз імені Івана
Мартиненка вручили колективу
комбайнового екіпажу ТОВ «Старобогданівське» Михайлівського

Приз механізаторам «Старобогданівського» вручає Людмила Отращенко
району в особі комбайнерів Олега Ваніна й Віталія Будовського.
Вони комбайном Deutz-Fahr за
п’ять днів намолотили 853 тонни
зерна на площі 223 гектари, виконавши середньоденну норму
виробітку на 183 відсотки.
У другій п’ятиденці збиральна
ланка з ТОВ «Основа-Агро» Гуляйпільського району – комбай-
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16 МЛН НА ПРИРОДУ

Самі собі поліція

У поліції підказали, що можна
приєднатися до районної «Афганської сотні». Це об’єднання
вже зареєстроване, витрачати
час і гроші не доведеться.

]
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отири десятки чоловіків із
села Халеп’я, що в Обухівському районі Київщини,
організувалися задля патрулювання села. Для ініціатора, зварювальника Сергія Шевченка,
усе почалося з крадіжки: з його
двору винесли зварювальний
апарат і болгарки.
– Дзвоню до сільського голови, вона до поліції направляє, у
райцентр. Поліція нічого не шукає. Мотнувся я по ломбардах. У
місті Обухів знайшов свою болгарку. Звіряю з паспортом – моя!
Кажу, віддайте вкрадену річ, ось
документи. А вони впираються.
Я до поліції, заяву написав, а від
них ніякої реакції, – згадує Сергій. – Так і не вдалося повернути добро. Ломбарди приймають
все й в усіх, паспорта не вимагають, якщо позичають під заставу до 5 тисяч гривень. От злодії
й користуються.
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нер Олексій Бохан, його помічник Максим Никифоренко, водії
Максим Вовк і Микола Великий
– комбайном New Holland намолотила й відправила на тік 1181
тонну зерна з площі 295 гектарів,
виконавши середньоденну норму виробітку на 268 відсотків.
У наступні п’ять днів лідирував збиральний екіпаж ТОВ «Аг-

ротіс Плюс» Приазовського району. Комбайнер Леонід Барчуков,
помічник комбайнера Олексій
Держак, водій Юрій Литвиненко
комбайном Claas Lexion намолотили за п’ять днів 1630 тонн
зерна з площі 325 гектарів, виконавши середньоденну норму виробітку на 227 відсотків.
У завершальній п’ятиденці
перше місце вибороли хлібороби ТОВ «Мала Токмачка» Оріхівського району – комбайнер Олександр Барабаш, його помічник
Іван Єгоров, водій автомашини
Олександр Дмитренко. Вони комбайном John Deere намолотили й
відвезли на тік 1008 тонн зерна
з площі 224 гектари, виконавши
середньоденну норму виробітку
на 195 відсотків. До речі, за останні десять років саме механізатори цього агропідприємства разів
сім ставали звитяжцями.
У деяких районах за найвищий намолот вручили перехідний приз «Золотий колос».
Пилип ЮРИК

Вінницький обласний фонд
охорони природного середовища витратить 16 млн грн
на опорядження парків, розчистку русел річок і роздільне
сортування сміття. Фінансування стало можливим завдяки
екологічному податку, який
сплатила Ладижинська теплоелектростанція після відновлення роботи всіх чотирьох енергоблоків.

БУСИ Й ТЕПЛО – ШКОЛЯРАМ

26 шкіл Дніпропетровщини в
селах і райцентрах отримають
енергоощадні котельні, 4 вже
готові до роботи, модернізація
інших триває. Нове устаткування
протягом опалювального сезону
дозволить заощадити 500
тис. кубометрів газу вартістю
34 млн грн. Торік в області
модернізували 30 шкільних
котелень.
Для сільських шкіл закупили
й 32 нові автобуси «ПАЗ»,
обладнані обмеженням
швидкості руху, світловими
мигалками та аварійними
кнопками. Загалом в області
356 шкільних автобусів щодня
перевозять понад 17 тисяч
дітей.

ОНЛАЙН-КОНТРОЛЬ
Київська, Львівська, Житомирська, Дніпропетровська,
Одеська та Донецька облдержадміністрації надали публічний доступ до своїх бюджетів.
Відтепер кожен громадянин
країни через інтернет-портал
«Відкритий бюджет» зможе
відслідкувати, з яких джерел
вони формується і на що витрачаються. Користувачі також
зможуть порівняти областні
бюджети за будь-якими параметрами. Це має ускладнити
маніпуляції з коштами громад.

ОЗБРОЇЛИ БАЛОНЧИКАМИ
560 газових балончиків за
ціною 37,26 грн закупила
Львівська дирекція «Укрпошти» для поштарів області.
Із таким захистом, як вважає
керівництво, жінки-листоноші
почуватимуться впевненіше.
Торік одна з них за допомогою
батончика порятувалася від
злого собаки. В області діють
525 сільських поштових відділень, у них працюють майже
1,5 тис. листонош.

ФІЛІЯ ІНСТИТУТУ СЕРЦЯ
Вона запрацювала на базі Рівненського обласного діагностичного центру обстеження хвороб
серця. Діагностику робитимуть
на новітному обладнанні спеціалісти, які пройшли навчання
в Києві. Надалі планується відкрити хірургічне відділення.
На відкриття завітав відомий
хірург-кардіолог, директор
«Інституту серця МОЗ України»
Борис Тодуров. За його словами,
в Україні загалом функціонуватиме п’ять філій інституту: окрім
працюючих у Житомирі, Чернігові, Рівному, ще вікриються в
Маріуполі та Харкові.
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аме так в південноафриканській пустелі Калахарі називають наповнені
цілющою вологою дикорослі
кавуни розміром із тенісний
м’яч. Південну Африку і вважають батьківщиною цього плоду.
Згадка в Біблії про цю рослину
дає підстави припустити, що
вона була відома ще за 1500
років до н.е. У Китаї – уже в
VIII столітті до н.е. Вірші Верлігія вказують, що кавун знали
й у Стародавньому Римі: його
їли свіжим і засоленим, варили з нього мед. У древніх єгипетських гробницях знаходять
зображення і насіння кавуна.
Значить, єгиптяни теж культивували цю рослину. З Єгипту
культура поширилася в Аравію,
Сирію, Палестину, Персію. Завдяки арабам вона була завезена
до Північної Африки та Іспанії.
В Європі кавун почали широко
культивувати в XI-XII століттях, і незабаром він був введений у фармакопею того часу.
Незважаючи на таку давню популярність, вчені не визначилися, як називати цей плід – ягодою або овочем, спорідненість
якого з гарбузовими очевидна.

]

Український кавун-чемпіон 2015 року заважив 44,5 кг. Найбільший
плід виріс у США 1985 року – 117 кг 933 г. Кілька кілограмів
недотягнув до цієї цифри кавун японця, який все життя займається
вирощуванням кавунів-гігантів. Японський рекорд – 111 кг.

ÍÀÉÑÌÀ×Í²ØÈÉ ÑÅÇÎÍ

Пан пустелі
ІЗ ХЕРСОНА – ДО ШВЕЦІЇ

Міф 2: Суха плодоніжка – кавун
зірваний занадто давно.
У стиглого кавуна «хвостик»
на верхівці плоду пересихає,
коли живлення припиняється.
Поки ж він зелений, кавун продовжує достигати. Значить, суха
плодоніжка – ознака стиглості.

Сортів кавунів – сотні. В Херсонській області висівають понад 40 сортів і гібридів,
а всього їх в Україні 53. Найпопулярніші
сорти – Херсонський, Чарівник, Північне сяйво, Цільнолистовий. В
основному це округлі плоди з
малюнком у вигляді темнозелених смуг і червоною, соковитою, солодкою м’якоттю.
Зустрічаються і білі, дуже
солодкі кавуни. Із зарубіжних сортів популярністю
користується голландський сорт Кримсон світ.
Україна експортує не
лише кавуни і дині (в
Прибалтику, Польщу, Швецію тощо), але й насіння
(закуповує Ізраїль).

Міф 3: Кавун повинен блищати.
Чистий восковий блиск, властивий сорту малюнок і тверда
кора – ознаки стиглості, тоді як
на нестиглих плодах є димчастий наліт. Стиглий кавун можна
легко подряпати, провівши по
ньому нігтем.
Міф 4: Кавун має дзвеніти.
Під час постукування зігнутим пальцем або долонею зелений або недозрілий плід дзвенітиме
(звук високого тону).
А в стиглого кавуна
звук буде трохи гучний
(низького тону), тому що
м’якоть всередині не така
щільна, і в ній утворилися
порожнини. Якщо звук глухий, то кавун вже перестиг,
і в ньому утворилася велика
порожнина. Гарна ознака стиглості – тріск, який видає кавун,
якщо його стиснути руками.

РАЙ, ПОЛИТИЙ ПОТОМ

У Херсонській області вирощують кожен другий український кавун. Ідеальні умови для
них – у Голопристанському та
Скадовському районах. Продавці – народ підприємливий. Незалежно від місця вирощування
кавуна, на табличці зазначено:
скадовський.
Саме в Голій Пристані встановлено пам’ятники Його величності кавуну і Її величності
дині. І недарма саме в цьому
місті розташовується Інститут
південного овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук.
Вирощування кавунів – практично ручна праця. Трактором
тільки сіють і роблять перше
прополювання між рядами. Далі
на поля виходять люди із сапками, в основному жінки. І це за
умов, коли температура землі
сягає 40 градусів! Тому, купуючи кавун, знайте, що копійки він
коштувати не може.
Під час вирощування кавунів
дуже багато залежить від погоди. Урожай із гектара може бути
і 20 тонн, і 50 (якщо з поливом).
А може, якщо сухо, і нічого не
вирости.
З овочевих і баштанних культур кавун найбільш посухостійкий, теплолюбний, добре росте
на легких ґрунтах, але порівняно повільно вегетує. Він дуже
чутливий до попередників.
Кращі з них – бобові, картопля,
коренеплоди, кукурудза, помідори. Не рекомендується сіяти кавуни на одному й тому ж
місці, а також після капусти та
гарбузових. Після них – лише
через 7-8 років, адже рослина
вражатиметься хворобами, погано розвиватиметься, даватиме низькі врожаї несмачних
плодів.
Кавун сумісний із картоплею
і помідорами, позитивно впливає на ріст рослини і смак плодів горох і кукурудза. Загалом,
цукрова кукурудза в здвоєних
рядках є найкращою кулісною
культурою для кавунів. Позитивний вплив на нього мають
також лобода і осот.

НЕ ЛАСОЩІ, А ЛІКИ

ЗАДОВОЛЕННЯ БЕЗ НАСЛІДКІВ
Чим відрізняється несмачний кавун від смачного? Несмачний насичений селітрою,
не має солодкого смаку і запаху.
Ним можна отруїтися. А смачний – ароматний, солодкий, соковитий і, нарешті, красивий.
З якого ж часу можна купувати
кавуни, і чому страшилки про
нітрати поширюються щосезону?
З’ясовується, жоден кавун не
покидає поля Херсонської області раніше 15 липня. І це не
випадкова дата. Раніше плід у
природних умовах достигнути не
встигає. Проте на ринках кавуни
з’являються і раніше цієї дати. Це
або імпортні (в основному, з Бразилії, Угорщини, Іспанії, КостаРики, Панами, Туреччини), або
місцеві, вирощені під плівкою
з крапельним зрошенням. Їсти
чи не їсти такі – особиста справа
кожного. Але жоден житель херсонських степів, який поважає
себе, не вживатиме такий кавун і
дітям не дасть. Зрозуміло, що без
нітратів там не обходиться.
Самі нітрати не отруйні, але
в організмі людини вони перетворюються в нітрити (солі азотної кислоти), а вони – отрута для
гемоглобіну. Найнебезпечніше в
отруєнні нітратами те, що вони
вбудовуються в гемоглобін і внаслідок відбувається порушення в
мікроциркуляції крові. Пацієнти
з хронічною інтоксикацією ні-

тратами потерпають від гіпоксії
(зниженого вмісту кисню в крові). Отруєння нітратами протягом
тривалого часу викликають ризик розвитку раку кишечнику й
гіпотонії (низького артеріального
тиску).
Узагалі-то, рослин без нітратів
немає. Вони були, є і будуть, навіть якщо повністю відмовитися від добрив. Нітрати – законні
учасники кругообігу азоту в природі, без них неможливий синтез
білка. У невеликій кількості вони
не є небезпечними, а оскільки
кавуни ми часто споживаємо у
великій кількості (адже це всетаки смачний сезонний смаколик
і нам хочеться їм насолодитися),
доза одноразово отриманих нітратів може викликати гостре
отруєння. Безпечною дозою кавунів (і динь також) вважаються 4-5
шматків на день.

ВИБИРАЄМО, КУПУЄМО ...

На розрізі м’якоть плоду повинна бути рівномірно забарвленою, прожилки в м’якоті – блідозеленого кольору. Якщо багато
білуватих жилок, то це вже підозріло, якщо ж вони жовті – надлишок нітратів гарантований.
Нітрати в кавуні накопичуються
в основному в самій кірці в шарі
до 5 см. Тому порада: не виїдайте кавунові кірки.
Кавуни не повинні продаватися на узбіччі автомагістралі,
із землі, із піддону, який нижче
25 см, на відкритій місцевості

вважають, що це «дівчинка».
Широкий слід – це всього лише
анатомічний дефект, зі стиглістю він ніяк не пов’язаний.
Зі статтю плода теж. Усі вони
– жіночої. Поки не доводилося
зустрічати чоловіків, які приносять потомство.

Плоди кавуна в невеликій
кількості допустимо вживати
за цукрового діабету. Вони корисні як сечогінний засіб, особливо у випадку сечокам’яної
хвороби, при вадах серця, атеросклерозі й недокрів’ї. Їхнє
вживання поліпшує роботу
печінки, нирок, шлунково-кишкового каналу. Сік є хорошим
розчинником шлаків, тому
сприяє виведенню їх з організму людини. Але все добре в
міру. Проносний ефект кавуна
в поєднанні з сечогінним може
призвести до діареї, а значить, зневоднення організму.
Недарма безпечною дозою
кавунів, як харчів, вважається
не більше 150 г м’якоті на день
(4-5 шматків).

під палючим сонцем, а тільки в
тіні. Не купуйте кавун, якщо на
ньому тріщини, якщо він надрізаний для визначення стиглості. Пошкодження оболонки
(та ще й брудним ножем) – це
вхідні ворота для інфекцій, які
в стиглій м’якоті поширюються
миттєво.
Навіть досвідчені баштанники не завжди можуть із повною
гарантією визначити стиглість
кавуна за його зовнішніми ознаками. Зате є багато народних
способів, серед яких чимало і
міфів. Залишимо осторонь байку, що стиглість пов’язана з парною кількістю смуг, і розглянемо
інші, не менш поширені.
Міф 1: Плід має бути кавунихою.
Мається на увазі слід від
квітки на нижньому «полюсі»
плода. Якщо він широкий, то

Міф 5: Пляма знизу повинна
бути білою.
Ні, бажано, щоб була жовтою,
а ще краще – рудуватою. Зелена
пляма – ознака незрілості, значить, плід лежав на полі не дуже
довго.

ЗБЕРЕГТИ ДО НОВОГО РОКУ

Поширена думка, що кавуни практично не зберігаються,
тому споживати їх треба відразу. І це не відповідає дійсності.
Наприклад, в Іспанії є такі сорти
кавунів (і динь), які можна зберігати від 80 до 160 днів. У нас
теж виведені сорти кавунів із
терміном зберігання 60-70 днів
(дині – 60-90 днів), але поки поширення вони не отримали.
Навіть у разі короткочасного
зберігання не порушуйте захисний восковий шар, мийте плоди тільки безпосередньо перед
вживанням.
Водночас навіть найпоширені сорти кавунів неважко зберегти не лише до новорічного
столу, а й до 8 Березня. Для цього закуповують плоди середнього розміру, щільні й важкі, з
чітким малюнком на жорсткій
шкірці, які ще повністю не дозріли (м’якоть рожева, насіння
тільки починає набувати властивого сорту забарвлення).
Уважно огляньте плоди з усіх
боків: із найменшими пошкодженнями безжально вибраковуйте. Розкладіть кавуни в сітки, в яких продається картопля,
не порушуючи захисного воскового шару. Підвісьте в погребі так, щоб плоди не торкалися
один одного. І сподіваємося,
вони з часом порадують вас.
Мартін ЄРШОВ

Продовжуємо захищати моркву від морквяної мухи. Вона
відкладає яйця на ґрунт біля рослини, і відроджені личинки залазять у
коренеплоди. Аби завадити їм, поливаємо рядки один раз на 10-12 днів
розчином солі (1 скл. на 10 л води) або посипаємо попелом
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Анатолій Резнік зі своїм урожаєм картоплі

Інфіковані сечовики

К

Гниль

артопля може почати
загнивати ще в землі.
У тій частині, де столон
з’єднується з картоплиною, виникає пуповинна гниль. Бо саме
це місце, через яке в бульбу до
останнього надходять поживні
речовини, найменш захищене.
Крім того, інфекція може потрапити до бульби через маленькі канальця (сечовики) на
шкірці. Причин тому кілька.
Задуха. Вона трапляється
через ущільнення ґрунту або
перезволоження,
особливо,
коли перезволоження довготривале й відбувається за температури 25 градусів.

Пуповинна гниль
Найбільше потерпають від
задухи ранні й середньоранні
сорти. Ранні сорти менш стійкі
до хвороб. Вони тому й називаються ранніми, що достигають
набагато скоріше середньостиглих і пізніх сортів, але викопуємо ми її часто із запізненням
через серпневу спеку, яка перегріває ґрунт. Під час викопування в цей період картоплини
стають м’якими, часто запікаються від довгої дії сонячного
проміння і під час зберігання
загнивають. Тому люди чекають дощів, коли температура
спаде, картоплини охолонуть і
наповняться вологою.

Саме це затягування зі збором урожаю призводить до того,
що серпневі та вересневі рясні
дощі, крім ущільнення і перезволоження ґрунту, викликають
активну діяльність і розмноження різних мікроорганізмів,
хвороб, вірусів. І вже під їхньою
дією розкладається й загниває
сухе бадилля, коріння, столони.
Відсутність сівозміни. У
картоплі мають бути попередники-санітари,
найкращим
серед яких є жито.
Уразливі сорти. Якщо є можливість обирати, то треба висаджувати сорти, стійкі до хвороб.
Як уникнути гнилі? Після
того, як бадилля відімре на 10%,
його треба повністю скосити
й прибрати з ділянки, а через
кілька днів викопати бульби.
Якщо стоїть спека, то не залишайте викопані картоплини під
відкритими променями сонця
більше години, а відразу зберіть
у сітки і сховайте під навіс чи в
комору, щоб охолонули.
Не можна картоплю зберігати у мішках, які не дозволяють їй повноцінно дихати, бо
наслідки захворювання і загнивання такі ж самі, як і у випадку задухи від ущільнення
ґрунту.
Ні в якому разі не можна заносити щойно викопану теплу
картоплю відразу в погріб. Від
перепаду температур бульби
зволожуються, а волога – це
сприятливе середовище для
розмноження та поширення
хвороб, які є в часточках ґрунту, що тримаються на картоплі
або залишилися в сховищі з попереднього сезону.
Анатолій РЕЗНІК,
картопляр-сортодослідник
098-779-43-49
www.kartoshka.biz.ua

Операція «Чистий льох»
Щоб вирощений тяжкою працею врожай навіть після зими
виглядав, як щойно зібраний,
беремося до обробки погреба.

ПЕРЕВІРЕНИЙ ЗАСІБ – ВАПНО

Волога, шкідливі грибки й
бактерії повністю не зникнуть,
але їхній вплив можна значно
знизити. Тому в серпні, перед
закладанням картоплі, селяни
віддавна білять стіни розчином гашеного вапна (1 кг вапна, 100 г мідного купоросу – на
10 л води), а потім на кілька
днів прочиняють двері, щоб
льох добре провітрився.
Для знищення шкідників
підземелля знезаражують парами, що виділяються від гасіння
вапна: 2-3 кг негашеного вапна
заливають відром води і швидко виходять із погреба, щільно
зачинивши вхід. Приміщення
дезінфікується дві доби. Процедуру проводять двічі-тричі
з тижневою перервою. Окрім
того, коренеплоди – картоплю,
буряки, моркву – можна пересипати невеликою кількістю сухого гашеного вапна так само для
підсушування й знезараження.

ВИСУШИТИ СТІНИ
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Проти вироджування картоплі
У більшості селянських господарств картоплю з року в рік
вирощують на одному й тому ж
місці. Бульби витягують із
ґрунту велику кількість поживних речовин. А це призводить
не тільки до поступового зниження врожайності, а з часом і
до виродження сортів. Аби протистояти цьому процесу, ділянку треба вчасно й у достатній
кількості підгодовувати.
Але гною часто не дістати
або він дорогий. Міндобривами
не всі хочуть користуватися. У
цьому випадку найуніверсальнішим способом є висів сидератів, бо ж відомо, що 5 кг приораної зеленої маси дорівнює
внесенню 2 кг гною.
Я особисто картоплю викопую в першій декаді серпня й
відразу висіваю на цій ділянці
суміш вівса з горохом. Таким
чином, до осінньої оранки я
отримую якісну збалансовану
за хімічним складом біомасу.
Приорюю її до утворення колоса у вівса. Рослинні рештки,

PO G R E B-PO DVA L.R U

Псується ще до зберігання

які за зиму добре розкладаються, є чудовою поживою для
ґрунтових комах і черв’яків,
які разом із корисними мікроорганізмами
утворюють
гумус, і таким чином підвищують родючість моєї ділянки.
До того ж коренева система вівса поліпшує структуру ґрунту.
Горох, як і інші бобові культури (люпин, вика, люцерна)
збагачують землю азотом із
повітря та збільшують вміст
легкодоступного фосфору, вивільняючи його з важкодоступних сполук.
Сидерати – ще й санітари.
Люпин, гірчиця, суміші бобових із хрестоцвітними та вівсом, озиме жито ефективно
борються з деякими видами
ґрунтових шкідників. Скажімо, для очищення ділянки, де
наступного сезону ростимуть
картопля, цибуля чи садова суниця, від нематоди бажано після збору культур-попередників
висіяти райграс чи бобові.
Усі сидеральні культури

сприяють очищенню землі від
бур’янів, пригнічуючи їх або
зовсім не даючи розвинутися.
Для отримання якісного насіннєвого матеріалу картоплі я
навесні сію вико-вівсяну суміш
із підсівом люцерни. Приорюю
через 30-40 днів.
Нині намагаюся оздоровлювати ґрунт за допомогою
сидератів після всіх культур.
При цьому я ніяк не закликаю
ігнорувати інші органічні та
мінеральні добрива. Навпаки,
систему удобрення потрібно
скоригувати таким чином, щоб
залежно від ваших можливостей у ній знайшлося місце для
всіх видів добрив – гною, попелу, ставкового мулу тощо. За
наявності достатньої кількості
органіки в ґрунті мінеральні
добрива все одно вносити бажано під час сівби, і потім за
потреби провадити кореневі та
позакореневі підживлення.
Володимир ВОВЧУК,
учений агроном

Вапнування підсушує повітря. Однак цього недостатньо,
якщо підземелля занадто вогке.
За таких умов на стінках і стелі
конденсуються крапельки води,
що потім скапують на городину. Щоб знизити вологість, по
кутах льоху ставлять коробки з
2-3 кг кухонної солі. Вона вбирає
стільки ж вологи, скільки важить
сама. Вологу сіль потім можна
просушити на сонці або ж прогріти на пательні. Добре вбирає
вологу й деревне вугілля, яке так
само розкладають у коробки.
Можна влаштувати й ватру: тліючі вуглинки у відрі добре просушать і знезаразять льох.

ПЛІСНЯВА НЕ ЛЮБИТЬ ОЦТУ

Дерев’яні полиці за зиму розмокають, стаючи доброю поживою для грибків і плісняви. Дошки вимивають милом і содою,
потім кілька днів висушують на
сонці. А щоб пліснява знову не
обсіла дошки за кілька наступних місяців, їх обробляють розчином 2-3% мідного купоросу,
наносять валиком або розпилювачем. Розпилення із садового
обприскувача дозволить упоратися значно швидше, ще й обробити важкодоступні закутки.

Із обприскувача можна побілити
й стелю.
Утім, якщо пліснява знову
з’явиться серед зими, Марта
Зайчук із селища Глеваха під Києвом вдається до такого засобу:
розчиняє склянку 9-процентного оцту на літр води й обприскує
сумішшю полиці та стіни.
– Оцет, може, і не вбиває грибок, але на кислому він не росте.
Після такого кроплення в погребі кілька місяців чисто. Я оцтом
ще й стінку в коридорчику кроплю, коли там за зиму сіра цвіль
заводиться. Помила, покропила
оцтом – і порядок, – радіє результату Марта Миколаївна.

СМЕРТЬ СЛИМАКАМ!

Валентин Кравченко з міста Кам’янка Черкаської області
протруює погріб жовтою сіркою.
– В аптеках донедавна продавалася жовта сірка в порошку,
пачки по 5 грамів. Багато в кого
залишилася ще з радянських часів. Після прибирання й побілки
я розсипаю на папірець той порошок й підпалюю скраю. Одразу виходжу з погреба, доки не
почала плавитися сірка, бо від
їдучого диму можна задихнутися. Витяжку та щілини в дверях
треба щільно заткнути клоччям.
Нині можна купити сірчані
димові шашки, від 14 грн за упаковку. Засіб ефективний проти
бактеріальних інфекцій, плісняви, грибків, комах і кліщів,
і застосовують його не лише в
льохах, а й оранжереях, теплицях. Слимаки, які розкошують
усю зиму в льосі, ласуючи городиною та солодкими патьоками
на банках варення, теж гинуть
від сірчаного диму. Їдкий запах надовго віднаджує мишей і
пацюків, запевнили телефоном
консультанти
інтернет-магазину zasoby.com.ua. Вони радять звертати увагу на концентрацію: 300 г сірчаної шашки
розраховані на приміщення
об’ємом до 10 куб. м. Якщо воно
більше, треба збільшити дозування. Перед прокурюванням
всі металеві предмети – засуви,
дверні ручки, стояки полиць
– щедро вкривають мастилом,
щоб вберегти від корозії димом.
Провітрювати льох треба кілька
днів, до вивітрювання запаху, і
тільки тоді можна заходити в
приміщення.
Володимир НОВОСАД,
Віталій ІВАНЧЕНКО
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ермери за кордоном на
фуа-гра (у перекладі з
французької
«жирна
печінка») будують окремий бізнес. А чому б і ні? Багато місця
чи устаткування не потрібно,
птиця підійде як молода, так і
доросла, персонал навчити неважко. Можлива самостійна
переробка – консервування або
заморожування, та найкраще
знайти споживача свіжої продукції – кафе чи ресторан.
Для відгодівлі на жирну печінку у світі використовують
гусей (25-30% від загального
виробництва) і качок (70-75%).
Із гусей найкраще підходять породи, отримані на базі дикого
сірого гуся (тулузькі, великі сірі
тощо), із качок – мускусні качури та муларди обох статей. Просто надмірна годівля птахів нічого не дасть. Необхідно пройти
три періоди: вирощування пташенят, підготовчий і примусова
годівля.

]

Фуа-гра містить велику кількість вітамінів, а її жирність не є недоліком.
На відміну від жирів, які забивають людські артерії холестерином,
жири фуа-гра не призводять до атеросклерозу судин. Серед мешканців
північної Франції, звідки родом фуа-гра, багато довгожителів

ÌÎÆÅ, ÑÏÐÎÁÓªÒÅ?

Печінковий бізнес.
Мета – перегодувати
Якщо домовитися з ресторанами, то на качиній і гусячій печінці фуа-гра завжди
матиме стабільний прибуток

Перший триває 9-11 тижнів.
За цей час важливо отримати
здоровий і гарно розвинений
молодняк. Птиця утримується
на підлозі чи в клітках безвигульно в пташнику або із застосуванням пасовищ. Правила
утримання та годівлі нічим не
відрізняються від тих, що застосовуються при вирощуванні
на м’ясо.
Підготовчий період – 2-4
тижні. Його завдання – підготувати систему травлення
птиці до проходження через
стравохід і перетравлювання
великої кількості кормів. Для
цього молодняку додатково до
комбікорму згодовують зелені
корми, поступово збільшуючи їх до 300-500 г на добу, або
ж птицю випасають на пасовищі. В останні 3 тижні перед
постановкою на примусову
відгодівлю качкам згодовують
200-300 г зерна кукурудзи (або
суміші зерна й дерті в співвідношенні 1:1) і 300-500 г зеленої
маси в розрахунку на 1 голову
на добу.
Вашим качкам уже виповнилося 3 місяці й вони важать не
менше 4 кг? Що ж, можна розпочинати примусову відгодівлю.
Молодняк старшого віку та доросла птиця теж підходять для
цього.

НЕВИПАДКОВА ТИСНЯВА

Качок треба утримувати у
клітках чи на підлозі в спеціальних секціях-боксах. Спеціалізовані кліткові батареї для
утримання водоплавної птиці
випускають тільки за кордоном
(в основному у Франції), але
спрощений варіант можна виготовити безпосередньо в господарстві. Птиця в цей період
може утримуватися як в індивідуальних, так і групових клітках
по 3-5 голів у клітці. Розмір індивідуальних кліток для утримання качок має становити:
ширина 20 см, глибина 50 см,
висота 40 см. Групові клітки зазвичай виготовляють глибиною
50-70 см, довжиною 60-90 см,
висотою 60 см. У розрахунку на
1 качку при утриманні в групових клітках має бути не менше
700 кв. см площі підлоги клітки. Кліткові батареї обладнують
розсувними дверцятами і напувалками.

D I M A B A LA K I R E V.L I V E J O U R N A LCO M

ТРИ ПЕРІОДИ

Примусова відгодівля починається в 3 місяці за ваги не менше 4 кг, триває 2 тижні

100-300

грн

КОШТУЄ 100 Г ПЕЧІНКИ ФУА-ГРА

При утриманні птиці на глибокій підстилці пташник розбивають на секції-бокси площею
1-2 кв. м, висотою 60 см, виготовлені з металевих прутків або
дерев’яних планок, розміщених
вертикально з проміжками між
ними 12-15 см. Рух птиці негативно позначається на прирості
живої маси й збільшенні маси
печінки, тому в секціях її розміщують щільно, до 9 голів на
1 кв. м площі.

Приміщення для примусової
відгодівлі повинно бути обладнане вентиляцією та електричним освітленням, системою видалення посліду, а в холодний
період року і системою опалення. Ні в якому разі не слід допускати високої вологості. Качки на
примусовій відгодівлі споживають у 3-5 разів більше корму,
ніж зазвичай, тому в них істотно
зростає тепловіддача. Відповідно слідкуйте за постійним до-

ступом свіжого повітря. Узимку
температура в приміщенні має
бути на рівні 8-14 градусів, улітку – не вище 28. Узагалі, якщо
ви плануєте займатися примусовою відгодівлею тільки в
теплий період року, можна використовувати для цього легкі
навіси замість пташника.

Суміш для машин шнекового типу
готують так: необхідну кількість
зерна насипають у ємність і заливають на 20-30 хвилин гарячою
(90 градусів) водою, щоб рівень
води був на 10-15 см вище зерна.
Перемішують, бруд і шматочки
качанів видаляють. Інший варіант
– взяти теплу воду (30-40 градусів), залити нею кукурудзу на 6-8
годин. Потім воду зливають, до
зерна додають 1% кухонної солі
та 2% кормового жиру або рослинної олії високої якості.

Окрім описаних вище компонентів, до обох типів кормової суміші
додають суміш вітамінів і ретельно все перемішують. У перший
тиждень примусової відгодівлі до
основного корму можна додавати
білкову суміш, що складається із
соняшникової олії або соєвого
шроту й м’ясо-кісткового борошна
в співвідношенні 1:1 із розрахунку
150 г на 1 голову на добу. Кількість
кормової суміші постійно збільшується протягом періоду відгодівлі –
з 300-400 г/добу до 800-1500.

Кормову суміш для машин гідравлічного типу готують у вигляді
каші (пульпи). Для цього в 100 л
киплячої води засипають 70 кг
сухої кукурудзяної крупи й варять
до утворення густої маси. При
відгодівлі гусей до каші додають
також 130 кг запареного зерна
кукурудзи. Далі до суміші додають
сіль і кормовий жир.

Незалежно від способу годівлі,
заповнення стравоходу птиці варто робити щільно й рівномірно
по всій його довжині й припиняти
роботу приводу робочих органів
машини, коли корм перебуває
на 1-2 см нижче гортані. Інакше
можливе попадання корму в
дихальні шляхи птиці, що призводить до загибелі.

Тривалість примусової відгодівлі залежить від багатьох
факторів: генетики, початкового
стану птиці, якості кормової суміші, напруженості відгодівлі та
професіоналізму оператора. У
Франції та Угорщині птахів відгодовують протягом 12-15 днів.
Але цей процес може тривати
20-28, і навіть до 35 днів. Готова
до забою птиця важко дихає й
мало рухається. У неї впалі очі
та білуватий дзьоб. Птицю, яка
не досягла такого стану, затримують на кілька днів до появи в
них цих ознак.

ГОДУВАТИМЕ АВТОМАТ

Примусова відгодівля передбачає використання машин

шнекового (спірального) типу.
Годують кормовою сумішшю із
зерна кукурудзи з жиром і сіллю. За допомогою однієї такої
машини оператор може обслужити до 100 качок. Інколи
застосовують машини пневматичного або гідравлічного типу
(обслуговування до 400 птахів).
Перевагами останніх приладів
є висока продуктивність і легкість використання, упорається навіть новачок. До того ж у
цьому типі машини застосовують м’якшу вінілову або гумову
кормову трубку, що зменшує
вибракування птиці через травмування стравоходу.
Серед недоліків – триваліший період відгодівлі (на 3-7
днів довше) через великий
вміст води в кормі, до 70%.
Окрім того, рідкий корм інколи
викликає розлади кишечника,
частина суміші відригується.
Основний компонент корму – кукурудза – може бути як у
вигляді цілого зерна, так і крупи. Бажано брати кукурудзу
минулого врожаю, високої
якості. Білі сорти надають
отриманій печінці світлого відтінку, жовті – золотистого.
Окрім пристрою для годівлі,
знадобиться бункер або ємність
для зберігання складових корму, кормозапарник і змішувач.
Наталія ФЕДОРОВА
Дякуємо за інформацію
доктору сільськогосподарських
наук, заступнику директора
з наукової роботи
Державної дослідної станції
птахівництва НААН України
Олегу Катериничу

МАЙЖЕ КУЛІНАРНІ РЕЦЕПТИ

В Інституті птахівництва НААН
(зараз це Державна дослідна
станція птахівництва НААН) розроблено вітчизняні технології
примусової відгодівлі качок і
гусей, універсальну кліткову батарею для безпересадкового вирощування каченят і гусенят із добо-

вого віку до забою та машини для
їхньої примусової годівлі як цільним зерном кукурудзи, так і кашоподібною сумішшю. Конструкція
цього обладнання значно простіша, ніж закордонного, його можна
виготовити навіть безпосередньо
в господарстві. Транспортувати
на великі відстані відгодованих
качок не рекомендується. Після
видалення з тушок пір’я птицю
бажано помістити в холодильну
камеру з температурою 5-10 градусів на 10-12 годин, після чого
здійснюють оброблення тушки,
виймання великої жирної печінки
й внутрішнього жиру (маса печінки може варіювати в межах 300900 г, маса внутрішнього жиру
– 500-1300 г). За стандартами
України їх зберігають у холодильнику не більше 6-ти днів, надалі
продукцію треба переробляти чи
продавати у свіжому вигляді споживачу.

26-27 серпня в Черкасах проходитиме виставка
сільськогосподарської та декоративної птиці. Організатори:
НААН, Державна дослідна станція птахівництва, Черкаська
дослідна станція біоресурсів (098-934- 43-97, Віктор Павлович)
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ÍÅ ÑÏÐÎÁÓªØ – ÍÅ ÎÖ²ÍÈØ

иникла нова мода – тримати цесарок. Що цікавого
знаходять люди в цій птиці? Із цим питанням ми звернулися до Катерини Мокан, директора ТОВ «Володимирське», що
розташоване в Середино-Будському районі Сумської області.
У господарстві розводить їх третій рік. Наразі тримають 50 голів.
– М’ясо цесарок – одне із найбільш збалансованих за складом
амінокислот, можна сказати, що
дієтичніше за куряче. Особливо дітям корисно. Шкода, що не
всі молоді мами про це знають,
– каже Катерина Михайлівна.
– Яйця трохи більші за перепелині. Основна їхня цінність полягає в тому, що вони не викликають алергії, як курячі. Містять
більше вітаміну А. До того ж добре зберігаються – до 40 діб.
За словами пані Катерини,
тримати цесарок навіть простіше, ніж гусей або індокачок, бо
їхній імунітет досить високий,
хворіють рідко.
Пташенят отримують шляхом
інкубації. Можна купити вже готових курчат. Скажімо, на «Фермі Петровицьких» під Києвом, у
спеціалізованому ТОВ «Цесарка»
на Дніпропетровщині, на волинській фірмі «Мулард Україна» та
інших. Пропозицій вистачає.
– Немає проблем і з їжею, –
веде далі Катерина Михайлівна.
– Коли цесарки ще курчата, то їх
можна надресирувати на певний
корм, навіть на колорадських
жуків. Вони швидко звикають до
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Вільна пташка – цесарка
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Любить ласувати жучками та несе яйця для алергіків

Недарма птицю назвали цесаркою. Цесарка, значить – царська їжа
того корму, який ти їм пропонуєш, і вже шукають такого самого. Чого прагнуть ці пташки, так
це вільного способу життя, тому
для їхнього утримання потрібний або широкий вольєр, бажано

з деревами. Головна їжа – різноманітні жучки й комахи, однак
не відмовляються й від ягід, бруньок, листя, будь-якого насіння,
сміливо переслідують дрібних
зміючок.

Попри свій вільний характер
і бродячий спосіб життя, цесарки – птиця стадна. Вона швидко
звикає до певної групи під час
вигулу й постійно тримається
неї, разом із нею повертається додому. Зазвичай на одного
самця тримають 3-4 самки. Несуться вони в пташнику до обіду, а потім їх можна випускати
на широкий простір, щоб гуляли
і самі собі шукали поживу. Хоча
не буде зайвим підгодувати їх
ячменем, житом, кукурудзою,
комбікормом.
Холодів не бояться. Катерина Мокан на зиму розкидає по
пташнику стружку, і птахи в неї
вправно зариваються. Весь інвентар для утримування (годівниці, поїлки) такий самий, як і
для курей.
«Та невже ж із цесарками немає жодної проблеми?» – питаю
я. Виявляється, що таки є. Якщо
на ніч не заганяти в пташник,
вони почитають ночувати на деревах. Це їм інстинктивно подобається. Щоб цесарки не літали,
на крила надягають кільця. Такі,
щоб не заважали бігати, стрибати, шукати черв’ячків, але не
давали змоги злітати. Є ферме-

ри, які підрізають цесарчатам у
юному віці крила. Робиться це
звичайними продезінфікованими ножицями.
Ще один мінус – цесарки надміру крикливі. Пані Катерину
рятує те, що сусіди на відстані.
Суттєвий недолік утримання
цієї птиці пов’язаний зі складнощами збуту. Поки що не всі знають її м’ясо. Є багато людей, які
жодного разу не куштували його.
– Якщо вирощуєш птиці більше, ніж споживаєш сам, то продати надлишок доволі складно,
– каже директорка. – На ринку
вигляд тушки цесарки радше
відлякує покупця, ніж приваблює. Це не товстенький сучасний бойлер, а скоріше «синя
птиця» радянського зразка.
Тому продаж цесарчиного м’яса
та яєць краще організувати
через спеціалізовані магазини органічної продукції. Там і
торговці, і споживачі знають ці
продукти, оцінили їх. Недарма
ж сама назва птиці натякає, що
вона – цесарська, тобто царська
їжа, вишуканий продукт споживання.
Ігор ПЕТРЕНКО

Сонця має бути в міру

Без щеплення ніяк

Цього літа більш як півтисячі
свиней загинули через спеку на
свинокомплексі в Івано-Франківській області, де вийшла з
ладу вентиляційна система. Ці
тварини майже не мають потових залоз, тож єдиний спосіб
охолодитися – залізти у водойму чи баюру з багном, як це
полюбляють робити домашні та
дикі свині.
– Якщо худоба постійно перебуває в хліві, вікна й двері
в спекотні дні треба тримати
прочиненими, – радить Альона
Городецька, ветеринар агропідприємства в Сумській області. – У спеку худобу не можна
виганяти на пасовище, краще
тримати під навісом, у затінку.
Особливо потерпають від спеки корови чорної масті. Вони й
самі шукають затінку, прохолоди. Під палючим сонцем всяка
худоба може зазнати теплового
удару. Якщо свиня чи корова починає хитатися, падає, б’ється в
конвульсіях – це симптоми теплового удару. Перша допомога
– дати худобі напитися досхочу.
Якщо вона не здатна звестися на ноги, піднести їй відро з
водою. І терміново охолодити
тіло. Наприклад, можна полити зі шланга чи відра або хоча б
зробити обливання голови, навколо вушних раковин.
– Без ветеринара все ж не
обійтися: він має зробити внутрішньовенні ін’єкції, бо від
перегріву наступає зневоднення, загусає кров, можуть настати незворотні зміни, – каже
пані Альона. – У спеку всяка
худоба тягнеться до води. На

Роман Козовий із Луцька тримає 120 кролів. Найвигіднішими для міні-ферми вважає породи боровий, бургундський,
новозеландський, білий гігант. А
вберегти поголів’я йому допомагають вчасні щеплення. Вакцини купує на складах ветаптеки. Перевагу надає чеським
препаратам.
– Перше щеплення проводжу
місячним кроленятам від міксоматозу препаратом міксорен.
Цю хворобу переносять комарі.
Унаслідок на вухах і носі стають
помітними червоні цятки, збудник уражає очі. За кілька днів
кріль дохне, – розповідає господар. – Друге щеплення роблю за
два тижні після першого, це вже
від геморагічної хвороби. Використовую препарати песторін,
моромікс. Робити це потрібно
неодмінно, бо геморагічний вірус викликає крововилив у мозок. По тварині не видно, що
хвора, але гине миттєво. Можна
поєднати два щеплення в одне.
Але я помітив, що зроблені
окремо тварини краще переносять.
– Дорослим кролям проводжу щеплення двічі на рік – у
квітні й жовтні. Три роки тому
не встиг цього зробити, втратив
70 тварин. Є виробники, які дають своїм вакцинам гарантію
на рік. Але краще не ризикувати, – говорить Роман.
Господар тримає кролів у вольєрі, оббитому дошками. Кролиць, які мають народжувати,
запускає в спеціальні бетонні
ями, де їм нежарко.
Клітки для тварин раз на рік

Затінок можна влаштувати за допомогою легкого переносного навісу
фермах, де є спеціальні душові,
корови самі підходять під струмінь води.
Нормальна температура тіла
корови – 38,5 градуса, у спеку
вона може підвищуватися на
1-2 градуси. Продуктивність та
надої молока падають, бо через перегрів корова починає
менше їсти. Зате чи не вдвічі
зростає потреба в питній воді.
Худоба п’є більше, у такий спосіб знижуючи температуру.
Кури, гуси та інша птиця
теж можуть перегріватися, і від
цього перестають нестися й гірше набирають вагу. Особливо
потерпають, якщо температура
повітря зростає надто швидко,
на 5-6 градусів за добу. Ознаки
теплового удару в птиці – задишка, прискорене дихання,
тримання крил на відстані від

тіла й навіть знепритомнення. Таких швидко забирають
у прохолодне приміщення. У
пригоді стануть побутові розпилювачі. Ураженій курці чи
гусці водою обприскують голову, спину, підкрилки. Знову ж,
має бути вдосталь чистої питної води, яку міняють щодня. У
спекотні дні не можна годувати
кукурудзою, бо ця крупа, навіть
у складі комбікорму, спричиняє збільшене виділення тепла
птиці, помітили ветеринари.
Якщо в пташнику занадто
сухо, варто встановити вентилятор, а під нього поставити посудину з водою задля підвищення
вологості. Оберти виставляють
на мінімальну швидкість, курям
цього буде достатньо.
Володимир НОВОСАД

O N F E R M E R.R U
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кролівник дезінфікує. Особливо важливо почистити клітку
перед народженням кроленят.
Щоб кролиця не передавила дитинчат, Роман ставить маточники – ящички з діркою. Кролиця
так набиває їх пухом, що навіть
у 30-градусні морози малеча не
замерзає. Навесні дезінфікує
клітки паяльною лампою, добре
прогріваючи стінки.
– Останні кілька років змінилася тенденція догляду за кролями, – каже він. –Приміром, років
10 тому їм не давали води. Вважали, що від того дохнуть. Тепер,
навпаки, воду не обмежують. І
це правильно. Є такі поїлки для
кролів, де прикручується пляшка
з водою. Тварина не може її перекинути. Була теорія, що від пшениці в кролів відбувається здуття.
А я даю. Бо якщо кроленя змалечку звикло до молока матері, яка
харчується пшеницею, то воно й
далі буде добре на нього реагувати. Також даю люцерну. За місяць
кроленя має набирати кілограм.
Хороший кріль за рік виростає до
7-8 кілограмів.
Юлія ЧЕРЕДНІЧЕНКО
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осту експедицію «Сільського ревізора» ми провели під палючим сонцем Одещини – у селі Визирка
Комінтернівського району. І зараз
розповімо, чому саме там.
На одній із конференцій ми дізналися, що групою стивідорних
компаній (тих, що займаються вантажами в портах) «Трансінвестсервіс» на Одещині створюється корпоративне село. І сказане це було її
генеральним директором Андрієм
Ставніцером. Що означає «корпоративне»? А те, що на території сільради зареєстрований ряд компаній
«Трансінвестсервісу»: «ТІС-Зерно»,
«ТІС-Міндобрива»,
«ТІС-Руда»,
«ТІС-Вугілля», «ТІС- Контейнерний
термінал». І цим бюджетоутворюючим підприємствам небайдуже, у
яких умовах живуть їхні працівники
зі своїми сім’ями. За законом, вони
наповнюють податками скарбницю
села, за сумлінням – не полишають
без уваги соціальну сферу Визирки,
де мешкає майже дві тисячі осіб. Такого прикладу в нас ще не було. Невже ми побачимо найбагатше село
України?

СІЛЬРАДА. Розташування Визирки дуже вдале: до Одеси –
25 км, у межах села – портова зона
Малого Аджалицького лиману, де,
окрім відомого порту Южний, розташовано великий суховантажний
порт ТІС, а також зерновий термінал ТІС.
Перші наші кроки – до сільради. А там по-справжньому гаряче.
Хтось підпалив одне з полів у селі.
Помітивши дим, голова сільради
Олександр Токменінов помчав на
місце пожежі. Тож довелося поспішати за ним. На диво, швидко
прибули пожежники. У селі власної пожежної охорони поки немає,
тому користуються авто ТІС.
Знайомство з Визиркою пан
голова розпочав із генерального
плану. Такі плани, звісно, є в кожному населеному пункті. Та якщо в
більшості сіл – це притрушені пилом плани-мрії, то тут – інструкція до дій. Річ у тім, що 2015 року
межі села розширилися в 12 разів:
із 216 га до 2628 га. Стали актуальними питання будівництва додаткового житла, дитячих садочків,
стадіону, кінотеатру. Якщо зараз
населення становить 1818 осіб, то,
згідно з генеральним планом, очікується в три-чотири рази більше.
Після того, як у межі Визирки
ввійшла портово-промислова зона,
надходження до сільського бюджету зросли до 17,8 млн грн. Інакше
кажучи, на одного жителя села тепер припадає 8 тис. грн на рік. Наразі кількість підприємств, зареєстрованих у сільраді, становить 70:
окрім ТІС, це «Консул», «Рісоіл-Юг»,
«Чорноморська птахофабрика»… Та
це, за словами Олександра Павловича, не межа. Він і досі не припиняє пошуків інвесторів, приваблює
їх умовами для ведення бізнесу.
Завдяки цьому у Визирці зареєстровані навіть ті підприємства, чиї
потужності не розташовані в селі:
приміром, виробники паштетів –
«Онисс», чаю – «Аlokozay».
Поговорили з головою й про
децентралізацію. До Визирської
сільради можуть приєднатися чотири громади – Новобілявська,
Любопольська, Сичавська та Первомайська. У результаті бюджет
становитиме 82 млн грн (по 14 тисяч на жителя). Але поки що процес призупинено. Громади вирішують, із ким їм об’єднуватися: із
Визиркою чи містом Южний.

]

ТОВ «Консул» організувало для портових підприємств коворкінг
(колективний офіс) із Wi-Fi, офісною технікою, кондиціонерами.
Ось що мав на увазі сільський голова, коли говорив про
створення для інвесторів умов ведення бізнесу!

Гаряча ревізія: Виз

Тут «кинули якір» 70 підприємств, на все село лише один безробітний, на со
Оскільки Визирка не бідує,
вона має можливість підтримувати своїх селян матеріально.
Мінімальний розмір соцвиплати
становить 800 гривень. Окрім допомоги багатодітним, ветеранам
і звичайним селянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, виплачується допомога
при народженні першої дитини,
стипендії талановитим школярам. Безкоштовно надаються по
2-3 куби дров, 1-2 тонни вугілля.
Загалом, на соціальні виплати
щорічно йде 500 тис. гривень.
Для порівняння: бюджет сусідніх
сіл із такою ж кількістю населення становить усього 300 тис. грн.
Ми запитали працівників сільради, чи важко знайти у Визирці
роботу. Відповіли: щоб не знайти,
потрібно бути зовсім ледачим. За
статистикою, є в них один безробітний, але вони навіть не знають, хто це. Напевно, прописаний
у селі, а живе в іншому місці.
Раніше у Визирці існувала величезна проблема з вивезення
сміття. Зараз у селі встановлено
50 баків для сміття та влаштовано
централізований вивіз. Його здійснює комунальне підприємство,
яке має екскаватор, два трактори,
причепи та автомобіль. Комунальне підприємство функціонує за
рахунок коштів із бюджету та щомісячної до- балів
помоги ТІС.

Наявність на Малому Аджалицькому лимані портів із виходом у море дає селянам роботу

5

ШКОЛА. Проводити ревізію
школи на канікулах – це як збирати
врожай взимку. Та з дітьми ми все
ж таки познайомилися. Вони прийшли, дізнавшись про наш візит.
У школі – 179 учнів, із них 30 –
із села Порт, де школи немає. Наповнення кожного з одинадцяти
класів – 18-20 осіб.
– До 2006 року в нас була така
школа, що дивитися на неї без болю
не можна було. І тоді засновник
ТІС Олексій Ставніцер ухвалив
рішення про будівництво нової.
Звели її буквально за рік коштом
ТІС. Компанія і зараз залишається
основним спонсором. Усі глобальні
й дрібні питання вирішуються нею
та сільською радою, – розповідає
директор школи Яна Куліченко.
Але нова школа швидко стала замалою для Визирки, що постійно розростається. Якщо торік
у перший клас прийшло 19 учнів,
то цьогоріч першачків буде 29.
Терміново потрібно додаткове
приміщення. Але звідки його взяти? От якби держава добудувала
школу, коробку якої звели ще за
радянських часів, питання було б
закрите. Та де там! Вона не обіцяє
навіть спортивної зали в діючій
школі. За словами Яни Миколаївни, з держбюджету забезпечуються лише опалення, водо-, електрота газопостачання, виплачуються
зарплати вчителям. Позакласна
робота – виключно заслуга вчителів і громади. Діють вокальний,
футбольний, музичний гуртки,
у початковій школі – ляльковий.
Проводяться безкоштовні екскурсії Україною.
– Тільки позавчора ми повернулися з Карпат, були в Кам’янці-

Голова села Олександр Токменінов

Наразі в садочку 95 малюків. Ще 70 – у черзі

Подільському, Яремче, Хотині. До
того всією школою підіймалися на
Говерлу, об’їздили всю Вінниччину,
Одещину, етнопарки та музеї. Намагаюся складати програму так,
щоб дітям у житті стали в пригоді
навики, яких вони набувають у поїздках. Були з екскурсією і в порту
– діти на власні очі побачили, де працюють їхні
батьки, – розповідає ди- балів
ректорка.

Ми побачили в селі три гральні
майданчики. Для четвертого нещодавно заку- балів
плене обладнання.

5

ДИТСАДОК. Він у хорошому
стані. Але, як і в школі, вільних
місць немає. 70 діток стоять у черзі. Аби прискорити процес, мамам
доводиться записуватися в неї
майже відразу після пологів.
– Зараз у дитсадку 95 дітей.
Наші спонсори та сільська рада
працюють над проектом розширення дитсадка ще на одне крило. Тож, сподіваємося, наступного
року питання про чергу не поставатиме, – говорить в. о. завідувачки дитсадка Олена Студентська.

5

СПОРТ. Молоді у Визирці є куди
податися: дві футбольні команди,
секція з настільного тенісу. Скрізь
тренують професійно. Спортінвентар – на заздрість кожного села.
Відвідування спортивних секцій
безкоштовне. Але немає повноцінного стадіону. Той проект критої
споруди, який вже існує, не відповідає запитам громади.
Якщо будувати, то тільки балів
більший.

4

АГРАРІЇ. Звісно, ми напросилися до порту й були вражені його
масштабами. А щодо «аграрки», то
у Визирці діють 10 фермерських
господарств. Ми навідалися на
екоферму «Ластівка».
– Якось ми з чоловіком побували в альпійському містечку Лансерхофф, що в районі Інсбрука,

– розповідає власниця «Ластівки»
Олена Козьміна. – Неподалік нашого будинку, розташованого на
зеленому схилі, був корівник. Час
від часу з хліву виходили діловиті
люди з бідонами, і вітром доносило ледь відчутний солодкуватий
запах. Нам стало цікаво, пішли
подивитися. За рогом будинку,
з-поза зеленої огорожі, виглядали
телята. Одне з них лизнуло мого
чоловіка. Для нього це був такий
приплив енергії, бадьорості, оптимізму! Із тих пір у пам’яті закарбувалося, що ферма – це маленьке
земне щастя: чисто одягнені люди,
відсутність неприємного запаху,
комфорт для тварин і людей, спокій і навіть гармонія. Саме ці враження ми й привезли в Україну.
Перша корівка Чорнушка з’явилася в родині як «лікарка». Олена
Вадимівна, біолог за освітою, розуміла, що продовжити життя рідній
людині доможуть лише якісні натуральні продукти. Із часом стадо
розрослося до десяти дійних корів.

У селі 2 ставки. Риболовля для всіх платна: для приїжджих – 150
грн за день і 250 – за добу, для місцевих – 30 грн. Сільський голова
пояснює, що раніше в селян були безкоштовні талони, та потім їх
скасували, бо люди перепродавали їх заїжджим утридорога

№15 (112) 10 серпня 2016 року

[

РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЙ

зирка на Одещині

]

9

2015 року ця ділянка дороги перебувала на балансі області й узагалі не ремонту- балів
валася.

4

оціальну допомогу виділяється по півмільйона, а спортом і творчістю діти займаються безкоштовно

ВУЛИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ. У Визирці освітлені всі 9 вулиць. Нещодавно в селі замінили й утилізували старі неекономічні лампи
та повністю перейшли на натрієві
по 150 Вт. Ми підняли коптер над
селом, щоб оцінити його освітлення в нічний час, і ще раз переконалися, перед нами
– Визирка-сіті зі своїми
вогнями. Освітлюється балів
навіть балка.

5

На екофермі «Ластівка» сири готуються за австрійськими рецептами

Власниця екоферми Олена Козьміна

МАГАЗИНИ. Їх у Визирці чотири. Ревізія центрального виявилася для нас справжнім випробуванням. Тут не можна фотографувати,
знімати відео, розмовляти з нами
не стали. Ми ледь зібрали соціальний кошик: олія (1 л) – 38,25 грн,
гречка (1 кг) – 50,25 грн, борошно
(2 кг) – 11,25 грн, хліб – 10 грн, сіль
(1,5 кг) – 7 грн. Разом 116,75 грн. І
це на 26,75 грн дорожче від такого
ж набору в київському, до речі, не
самому дешевому супермаркеті
Billa. ТОВ «Консул» планує відкрити в селі соціальний магазин – без
націнок. Цікава практика, але він
ще будується.
– Чим ближче море,
тим вищі ціни, – поясни- балів
ли нам.

4

Нову школу звели за рік коштом ТІС

Бісероплетінню вчать у центрі дитячої творчості

Тренування в секції настільного тенісу
– Молоко та сири, які ми виробляємо наразі, щомісяця проходять аналіз у лабораторії. Кожен
покупець може переконатися особисто, що на фермі є лише одна
категорія товару – «як для себе», –
проводить нам екскурсію фермою
господиня.
Вона показує, як на старовинній печі доходять кисломолочний
і м’який сири. За основу рецептів
пані Олена взяла австрійські, збирала їх по крупинці, порівнювала
закваски. Нарешті винайшла свій
рецепт, який назвала «Ластівка».
Восени господиня відкриє сироварню для відбалів
відування всіх бажаючих.

5

КУЛЬТУРА. Центр дитячої творчості – мрія засновника ТІС Олексія Ставніцера. Щоб вона втілилися
в життя, було реставровано приміщення старої школи, побудованої 160 років тому. Творчі групи та
спортивні секції почали діяти 2011
року, в останній рік життя Олексія

Михайловича. Наразі їх відвідує
понад 100 діток різного віку. Батьки не сплачують нічого, бо всі витрати бере на себе Благодійний
фонду імені ініціатора центру. Десять викладачів (як односельців,
так і приїжджих) навчають дітей
англійської, малюванню, бісероплетінню та бісерній вишивці, декупажу (техніці декорування різних предметів) і багатьом іншим
речам, які можуть згодитися їм у
дорослому житті. Та що казати!
Уже зараз діти носять одяг, пошитий власноруч у гуртку центру.
Іншим осередком культури є
Будинок культури. У ньому триває ремонт, на який виділено 1,5
млн коштів. Нині там діють три
колективи: жіночий народний
колектив «Визирчанка», дитячий
народний танцювальний колектив для трьох різних вікових груп
і гордість села – зразковий дитячий духовий оркестр, якому 2017
року виповниться 45 років. Усі ці
роки ним незмінно керує Степан

Скочипець. За цей час через нього
пройшло практично все село. Наразі духовий оркестр Визирки вважається одним
балів
із кращих в Україні.

5

МЕДИЦИНА. Роботу медичних
закладів ми перевіряли «боєм».
Одного з членів команди «Сільського ревізора» вкусив собака.
Добре приклався. Треба було накладати шви. Але чергових медиків у визирській медамбулаторії
не знайшлося. Довелося їхати до
Одеси. Можливо, це пов’язано з
тим, що місцева амбулаторія на
стадії вкомплектування.
У сільраді звітують, що на медицину цьогоріч було виділено
400 тис. грн: 200 тис. – на лабораторне обладнання і 200 тис. – на
стоматологічне. Зараз закуповують апарат УЗД. У медамбулаторії
Визирки працюють лікар сімейної
медицини, акушер, дві медсестри,
стоматолог. Є відділення денного
стаціонару та домашній стаціонар

для літніх людей. Проте лікар саме
був у відпустці.
Селяни кажуть, що хотіли би
мати постійний доступ до медичних послуг. Наприклад, щоб аптека була, щоб до стоматолога звернутися будь-якого дня, а не лише
у визначені. За словами Алли Єрофеївської, яка працює начальником поштового відділення, доступ
до медицини обмежений унаслідок відсутності фахівців, а їх не
вистачає через відсутність житла.
– Хоча б гуртожиток сімейного
типу побудували, – каже вона. Їй
самій доводиться винаймати у Визирці квартиру. І оскільки це обтяжливо, жінка змушена
звільнитися й поїхати балів
звідти.

4

ДОРОГИ. У селі покриття нове,
а от на в’їзді – біда. Це через постійно курсуючі з Одеси та Миколаєва до порту вантажівки.
Сільрада щоосені ремонтує дорогу, а вантажівки, що везуть по
50-70 тонн, щоліта псують її. До

ÏÅÐÅÂÀÃÈ ÑÅËÀ:
• бюджетоутворюючі
підприємства
• повна зайнятість
працездатного населення
• комунальне підприємство
• нова школа
• безкоштовні спортивні секції
та гуртки творчості
• духовий оркестр
• вуличне освітлення

Остаточна оцінка

Більше фото й тексту – на сайті: www.agropolit.com
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КЛУБ. Нічне життя Визирки
насичене, адже тут багато молоді. У вечірній час біля кафе-бару
збирається до 20 людей. У закладі
розташовані столики, лунає музика, в асортименті – алкоголь. Але
молодь розповідає, що для активного нічного дозвілля вони їздять
до Одеси. За 4 години, проведені
ввечері в центрі села, ми зустріли лише двох не зовсім
тверезих людей. Загалом балів
вечір пройшов спокійно.

5

ЗВ’ЯЗОК. Оцінили ми такі виклики часу, як інтернет-покриття.
У селі два інтернет-провайдери,
WI-FI є в 70% дворів. Один із провайдерів самостійно оплачує інтернет для школи. А ще у Визирці
є 3G.
Автобусне сполучення задовільне. Відновлено рейс до Одеси. Курсують автобуси в Южний,
Комінтернівське та порт. Аби не
доводилося ходити пішки від траси до центру села, ТІС запровадив
щогодинний автобус. Скрізь у Визирці встановлено нові автобусні
зупинки. Єдина стара зупинка, що
залишилася, відноситься до дачних кооперативів.
І ще ми дізналися, що
у Визирці читають «Рідне балів
село». Так тримати!

5

ДОПОМОГА АТО. За
бажання підставити плече
тому, хто опинився в біді...

5

балів

ÍÅÄÎË²ÊÈ ÑÅËÀ:
• відсутність вільних місць для
дітей у школі та дитсадку
• розбита дорога на в’їзді в село
• завищені ціни в місцевому
магазині
• відсутність
спортзалу у школі
• не облаштоване
футбольне поле

із можливих 65 балів

Дарина КОЗОРІЗ, фото Віктора БІЛОУСОВА
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Під гілки, що рясно плодоносять, встановлюють підпори- рогатини,
підкладаючи товсту ганчірку або картон. Через 2 тижні після
збору літніх яблук і груш дерева підживлюють.
Саме тоді починається активний ріст нових коренів

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÂÈÐÎÙÓÂÀÍÍß

Щоб садки цвіли і вишні були
«Щ

ось
виродилися
наші вишні – одні
дерева
всохли,
а інші цвітуть, проте ягід не
зав’язують. Хоч бери той сад і
весь вирізуй», – такі скарги нерідко доводиться чути від читачів. Із чим можуть бути пов’язані
такі зміни, ми попросили відповісти Сергія Шевчука та Івана
Грушковського з господарства
«Сад весни», що в с. Ковбань Горохівського району на Волині
(про них ми вже писали в попередньому номері).
За словами фахівців, перше
правило для хорошого врожаю
– висаджування в саду кількох
різних сортів вишень, тому що
одні сорти є запилювачами для
інших. Якщо цього не врахувати, вишні цвістимуть, а зав’язь
не утворюватиметься.
– Найімовірніше, серед дерев, що вціліли в старому саду,
залишилися одні запилювачі,
– каже Іван Грушковський. –
Буває, що врожаю немає через
несприятливі погодні умови
– вишні зацвіли, а температура повітря різко знизилася або
пройшли холодні дощі. Тоді
бджоли не вилітають, і запилення квітів не відбувається.
Нині серед господарів все
більшим попитом користують-

ся самозапильні гібриди вишні
та черешні – дюки. Вони можуть запилювати інші сорти.
– Ерді Батермо, Ерді великоплідна, Келерис 16, Панда,
Диво-вишня, – Сергій Шевчук
у розсаднику демонструє популярні новинки, які ростуть у
«Саду весни». – Усього маємо
їх до 10 найменувань. Усі вони
великоплідні, окрім того, характеризуються високою врожайністю, стійкістю до хвороб
і вимерзання, відмінними смаковими якостями.
Серпень – час, коли садівники активно займаються окуліруванням вишень, тобто щепленням «вічком». Аби все встигнути,
встають тільки-но сонце зійде.
Нарізають сортових живців, обривають у них листя, вилучають
гострим ножем бруньку з тонким шаром деревини. Обережно беруть за краї, ні в якому разі
не торкаючись внутрішньої поверхні пальцями, і вставляють у
підготовлений зріз на підщепі.
Замотують спеціальною прозорою стрічкою.
У серпні, кажуть мої співрозмовники, уже можна готувати
місце під осінню посадку вишневих саджанців. Перед цим
треба вивести з ґрунту шкідників. Найкращий ефект дає ви-

N I KO G A R D E N.R U

Нехитрі прийоми від волинських садівників

Диво-вишня
користання сидератів. Гірчицю,
люпин чи гречку треба ростити
до цвітіння і потім заорати.
– Матимете безплатний перегній і захист від шкідників, –
каже Сергій Шевчук. – До того ж
при оранці добре розпушується
земля. Якщо немає часу морочитися з сидератами, можна
внести в ґрунт аміачну воду та
такий інсектицид, як актара.
Ями для молодих саджанців

Ерді Батермо
вишні садівники радять викопати завчасно. На дно засипати компост або перегній, потім
зверху – шар ґрунту висотою
20-30 сантиметрів і дочекатися,
щоб земля просіла. Так роблять,
аби молоді корінці не попеклися, а земля ущільнилася для
кращого контакту з корінцями.
Заготовте опори, яких потребуватимуть молоді саджанці.
Найкраще садити дерева в

жовтні, десь тижнів за два до морозів. Потрібно слідкувати, щоб
коренева шийка не заглибилася
в землю. Після посадки в кожну
лунку залийте мінімум по вітру
води. І обов’язково замульчуйте
пристовбурові кола.
Любов ПОЛЯНСЬКА
Сергій Шевчук – 099-91-36-855

Устиг раніше за мене

Ремонтантну – у кожен сад

Дятел – птаха обережна, полохлива. Від будь-якого шереху моментально зривається з дерева.
Лякають його й раптові сонячні
відблиски.
Щоб створити такий ефект, довелося розвішувати в кроні дерев
різні предмети, що видають звуки: вітряні тріскачки, нарізані
шматки жорсткої поліетиленової плівки, просто дощечки, які
вдаряються об гілки. Розвішував
і різні предмети, що видають відблиски: фольгу, сколки дзеркала,
банки з-під пива і навіть лялькукішку з очима, що горять.
Пошкоджених плодів стало
менше, але все ж були. Чому? У
погоду без вітру, коли і «працює»
дятел, ефект від такого захисту
нульовий.
Мартін ЄРШОВ

Оранжеве диво

Z P I TO M N I K.R U

2000 року під час збирання
врожаю волоського горіха я виявив, що в частини плодів немає
ядер, а шкаралупа зі шкіркою
(зелений оплодень) залишилася
на дереві. «Робота» виконана
професійно. У верхній частині
плоду біля плодоніжки видовбаний
отвір
трохи
менше
п’ятикопієчної монети і вся серединка вибрана, як ніби попрацювала фреза. Мабуть, це було
нескладно, бо горіхи в мене дуже
тонкокорі. А знизу навіть непомітно, що це вже не плоди, а муляж.
Довго я намагався визначити
шкідника і ось кілька років тому
застав його за роботою. Лиходієм виявився червоноголовий дятел. Видно, багато розвелося цих
санітарів дерев у моїй окрузі. Що
робити? Став вивчати звички.

YA R D.H OZVO.R U

Волоські горіхи, які мені не дісталися

Щоб споживати свіжі ягоди
протягом 5 місяців, варто висадити різні сорти – від надранніх
неремонтантних до пізніх ремонтантних.
Колись вважалося, що ремонтантна малина не така смачна,
як ремонтантна. Наприкінці
серпня – на початку вересня,
дійсно, ягоди менше отримують
сонця. До того ж ремонтантні сорти були з низькою врожайністю – приблизно 1,5 кг із
куща. Та в 1990-х роках почали
активно
розповсюджуватися
ремонтантні сортів талановитого російського селекціонера
Івана Казакова. Його малина
має відмінні смак і аромат, а
врожайність – від 2,5 до 5 кг із
куща. Ягоди ранніх сортів починають достигати з другої половини липня й плодоносять до 2
градусів морозу. На зиму, після
пожовтіння листя, усі пагони
зрізують на рівні ґрунту. До таких сортів відносяться: Пінгвін,
Жар-птиця, Брянське диво,
Оранжеве диво.
Ближче до 2010 року почали надходити нові сорти з Європи: польські, нідерландські,
англійські з високою якістю
ягід: Полка, Полана, Хімбо
топ, Зюгана. За останні два
роки з’явилися суперсорти відмінного смаку з врожайністю
понад 6 кг із куща. Деякі з них
у мене в колекції проходять дослідження на вирощування в
наших умовах.

S A D OVO D-YA S E N E VO.R U

ÂÈÁÈÐÀªÌÎ ÑÎÐÒÈ

Ф ОТО М А РТ І Н А Є Р Ш О В А

ÁÓÂ ÒÀÊÈÉ ÂÈÏÀÄÎÊ

Пінгвін

Брянське диво

Багато сучасних ремонтантних сортів перевершують за смаковими якостями неремонтантні. Ремонтантна малина чиста
від хімікатів, бо її не потрібно
обробляти, адже молоді пагони

не встигають захворіти до плодоношення. Ягоди восени не пошкоджуються шкідниками.
Михайло МАКАРЕНКО,
066-791-96-76
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...Стоять жоржини мокрі-мокрі,
Сплять діамантові жуки.
Під грушею у дикій моркві
До ранку ходять їжаки...
Ліна Костенко

[

КВІТНИК

ÑÎÐÒÓªÌÎ ÇÀ ÊÎËÜÎÐÎÌ

Темні завжди домінують
У

До виведення в 1815 році великоквіткової жоржини її вважали овочем
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щаться, як печена картопля, і не
проростуть. Якщо в період зберігання почали підсихати, то треба
на кілька днів накрити мокрою
ганчіркою поверх паперу.
Пані Валентина виносить
бульби з погреба, як тільки зійде сніг, але відразу не висаджує. Тримає на веранді й
обприскує водою, щоб бульби
пустили паростки. Висаджує не
раніше травня. Великоквіткові –
на відстані 70 см.
У червні зацвітають ранні
сорти. Пізні навіть не встигають до кінця відквітнути, бо це
теплолюбна квітка. За перших
холодів чорніє листя.
– Як тільки листочки почорніли, повисли, як ганчірочки,
одразу обрізую стебла, – розповідає жінка. – Сантиметрів 10
від землі залишаю, щоб знати,
де корч. Кілька тижнів, до справжніх приморозків, ще чекаю,
щоб бульби вистоялися, а потім
викопую. Буває, що у вересні
вони вже починають пропадати
внаслідок холодних ночей.
Жоржини невибагливі, але їх
люблять шкідники. Нападають
трипси, попелиця, кліщі, гусінь
і навіть слимаки. Тому потрібно ретельно оглядати листя на
звороті й обробляти. Найкраще
до того, як бутони квітів розпустяться. Профілактично. Підживлює тільки гноєм. Щоб квіти
були більшими й гарнішими, у
кущі залишає не більше трьох
пагонів. Якщо залишати всі, квітів буде більше, але дрібніші. Ті,
що відцвіли, одразу треба зрізувати, бо відцвілі суцвіття затримують ріст нових.

ÄÁÀÉËÈÂÈÉ ÄÎÃËßÄ

ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÈ

Цвітуть без упину,
якщо підгодувати

Півонія з насіння

R E M U R.R U

Низькорослі жоржини створюють яскраві бордюри

великих квіток, найбільш відповідають опису сорту. Удруге відсортовую, коли викопую бульби.
Дрібні, які мають мало відростків, якісь плями, не годяться.
Якщо навіть до весни й не згниють, то пишного цвіту не дадуть
точно, – розказує квітникарка.
Коли вона викопує бульби,
загортає їх у папір і відразу на
ньому підписує сорт. Перед тим
промиває під проточною водою
і просушує. А замотувати радить
у три шари газети. Якщо просто скласти в ящик і в погріб, то
можуть погнити, бо там вогко.
Якщо буде дуже сухо, то змор-

Ф ОТО Н А Д А Н Е ГА Л И Н О Ю УС І Й Ч У К

Навіть у спекотне літо й осінь
за хризантемами можна доглядати так, що вони з квітами
підуть під сніг. Ще не пізно почати догляд і в період бутонізації – у серпні.
– Щоб стимулювати рясне
цвітіння хризантем, їх треба
підживлювати фосфорно-калійними добривами. Розчин
вливають під корінь після дощу
або поливу. Але навіть чисту
воду на хризантеми не треба
лити зверху куща, а тільки в
ґрунт. Потім одразу замульчувати. Волога швидко випаровується, а хризантеми люблять
вологу. Якщо її не вистачає, стебла дерев’яніють, а квітки чахнуть ще в бутонах, – роз’яснює
Мирослав Гуменюк, колекціонер декоративних рослин із
села Конюшівка Липовецького
району на Вінниччині.
Хімічні добрива для цвітіння
хризантем можна замінити органікою. Пташиний послід або
коров’як розводять у воді й підливають кущі. Але тут важливо не перепалити рослину. На
відро води достатньо склянки
свіжого рідкого коров’яку. Але
краще недогодувати квітку, ніж
знищити її.
Хризантеми люблять пухкий ґрунт. Бажано час від часу
рихлити землю навколо корчів.
Прополювати бур’ян, зрізувати
відцвілі квіти.
За дбайливого догляду хризантеми можуть рости на одному місці п’ять років. Потім
дрібнішають квіти й зменшується їхня кількість. Тому кущі

ZA K U S TO M.CO M

серпні подвір’я квітникарів буяють різнобарв’ям
жоржин. Пишні квіти різноманітних кольорів цвітуть аж
до перших приморозків. Тому
не дивно, що їх намагаються
розвести чи не всі господині.
Тим паче, що велика кількість
сортів задовольняє найвибагливіших: жоржини можуть бути як
низькорослі для бордюрів, так і
високі до 2 метрів, мають різні
розміри квітки. При цьому в догляді ці королеви осіннього саду
невибагливі. Головне – відсортувати в період цвітіння, вчасно викопати, зберегти бульби
взимку, а навесні висадити так,
щоб не перезапилилися – світлі
зі світлими, темні з темними, бо
темні завжди домінують.
Валентина Плаксійчук із Тетієва на Київщині має майже
сотню кущів різноманітних сортів жоржин. Саме в серпні, коли
вони цвітуть, визначає, які вибракувати, а які залишити. До
стебла кожного куща тонким
дротиком прикручені смужки з
цупкого картону. На них написані назви сортів. Це важливо,
бо потім не знатиме, якого сорту бульби.
– Світлі треба садити подалі
від темних, інакше всі потемніють. Якщо посадили поруч
бордові й жовті жоржини, то
наступного року жовті вже будуть із бордовими рисками на
пелюстках. Залишаю на наступний рік тільки ті, що мали багато
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Для пишного цвіту хризантеми треба в серпні підживити
варто пересаджувати кожні
4 роки.
– Хризантеми розсаджують у
кінці жовтня чи на початку листопада, але ще до заморозків. Тоді
квітка встигне прижитися, – радить чоловік. – Спочатку готують
місце для посадки, а потім уже
викопують і ділять кущі. Корчі потрібно відразу посадити й добре
полити. Якщо погода сонячна, то
й притінити. Ґрунт для посадки
має бути добре скопаний. До нього варто додати перегною.

Восени хризантеми розводять живцями. Обрізані після
цвітіння стебла нарізують по
10 сантиметрів. Висаджують у
вогкий легкий ґрунт. Прикривають пластиковою пляшкою,
якщо висадка не в теплиці.
Інколи букети, які стоять у
вазі, пускають корінці. Їх теж
можна приживити, обрізати
верх стебла й посадити у вологий ґрунт.
Мирослава МИГИДЮК

Зазвичай півонії розмножують
діленням куща, тому що за насіннєвого розмноження сортові
властивості не зберігаються. До
того ж багато сортів взагалі не
плодоносять. До того ж вирощені
з насіння рослини зацвітають
тільки на 5-6-й рік. І все ж таки
варто спробувати.
Збирати насіння треба на початку їхнього дозрівання, приблизно з 15-20 серпня і не пізніше 10-15 вересня. У цей час
насіння ще світло-коричневого
кольору, не затверділе, повне,
блискуче. Його збирають і відразу ж садять у саду на грядки або в
ящики, прикопуючи на глибину 5
см. Насіння загрубіле й зморщене може взагалі не зійти.
Посіяне в серпні, насіння встигає пройти і теплий, і холодний
період стратифікації, тобто час,
за який руйнується його міцна
оболонка й активізується зародок. Перший етап – у серпні-вересні, другий – восени-взимку.
Приблизно половина з посіяного
проросте наступної весни, частина – через рік, на другу весну.
Виростити з насіння можна й
деревоподібну півонію. Її плоди
достигають у вересні, на початку жовтня, а насіння збирають,
коли відкриється насіннєва коробочка. Насінини розміром 10
мм, блискучі, гладкі, темні. Висівають їх після триденного просушування в пухкий, родючий

Мирослава МИГИДЮК

Не чекайте, поки дозріє
ґрунт на глибину 3 см. На зиму
посіви обов’язково вкривають. За
такого посіву насіння може зійти
вже навесні. Але більшість сортів
дають насіння, яке сходить тільки
на другий, а то й на третій рік.
Щоб насіння швидше проросло, його стратифікують зміною температур. Восени посіяне в ящик насіння залишають
усю зиму на морозі, а в березні забирають у будинок. Сходи
з’являються навесні. Ще можна
перед посівом тверду оболонку насінини пошкребти напилком, але так, щоб не пошкодити
сім’ядолю, тобто скарифікувати.
Пересаджувати треба на постійне
місце наступного року навесні, і
якщо будуть бутони, у перший рік
їх обов’язково видалити.
Ніка СЕРЬОГІНА
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ГЕРОЇ НАШОГО ЧАСУ
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У світі технологічних і промислових хитрощів важко знайти натуральну
їжу. Однак лише вона зрозуміла нашому організму. Чим
менше складових, тим легше організму впоратися з нею
Катерина Протопопова

ÇÀ ÏÎÊËÈÊÎÌ ÄÓØ² É ÐÎÇÓÌÓ

Світ за очі: із Дніпропетровська… до самого хутора
УРБЕЧ І ФРУКТИ В МЕДУ

ЗАКІНЧ. ПОЧАТОК НА СТОР. 1
– Землю не копаємо й не
оремо. Нас узагалі приголомшує вигляд зораної землі,
адже в природі вона завжди
прикрита рослинами. Навесні
між суницею я розкидаю насіння овочів і цілющих трав, –
розповідає жінка. – Роблю це
так. У великому відрі змішую
насіння кукурудзи, гороху, помідорів, моркви, буряку, шпинату, квасолі, редису та інше.
Потім розкидаю це все по городу і посипаю замість землі товстеньким шаром листя з акації.
У такий спосіб усе дуже добре
сходить. Усім рослинам вистачає весняної вологи. Якщо
дуже густо зійшли, я звичайно
ж, проріджую, залишаю лише в
тій кількості, що треба. Бур’яну
я вказала його місце в перші ж
роки. Виривала, звісно. І зараз
на городі немає ні щириці, ні
лободи.
Свої секрети є в родини і з
вирощування насіння сортових
гарбузів. Цього сезону вродить
майже тридцять сортів. Усі вони
не схожі ні за формою, ні за смаком. А почалося все з того, що
Дмитро шукав насіння найсолодшого. Щоб можна було їсти
сирим. Які знаходив, ті й замовляв. Улюбленцем став сорт
Китайська гітара. Із нього виходить найсмачніший сік.

Страва, яку найчастіше замовляють Протопоповим, – урбеч. Ця
смакота походить із гірського
Дагестану. Готують її з насіння
кунжуту, горіхів, арахісу, льону,
соняшнику, гарбузів, ядра абрикосових кісточок.
– Перетираю насіння або горіхи
на жорнах, поки не утворюється
масляниста в’язка паста, – розповідає Катерина. – Жодних олій
і підсолоджувачів. Надалі хочу
виготовляти урбеч із конопляного
насіння, маку, чіа, мигдалю, фундука та кедрових горіхів.
– Це дуже поживна високоенергетична їжа, яка має високі лікувальні властивості й засвоюється
на сто відсотків. Вона ідеальна
для відновлення після серйозних
хвороб або важких фізичних
навантажень, незамінна в харчуванні дітей, вагітних, спортсменів,
туристів, сироїдів і вегетаріанців,
– характеризує продукт власного
виробництва Дмитро.
Урбеч можна замовити через
сімейний інтренет-магазин або
ж придбати на ярмарках чи фестивалях здорового харчування
в Києві, Харкові, Одесі. Сім’я там
уже має постійних поціновувачів.
Протопопови знайшли здорову
альтернативу варенням і джемам.
Спочатку трохи підв’ялюють ягоди
за кімнатної температури, щоб не
втрачалися смак і аромат, а потім

Уся їжа – виключно натурпродукт

НАОДИНЦІ ІЗ ЦІЛИМ СВІТОМ

Усе, чим оточили себе Протопопови, є природним, натуральним: дім поміж озер і лісу;
город, в якому порядок установлює сама природа; рівні стосунки між подружжям, радісне
спілкування з донечками.
За всієї, здавалося б, відособленості життя, Дмитро і
Катерина не прагнуть у «немиту» старовину, навпаки, не
позбавляють ані себе, ані дітей
радощів і переваг цивілізації.
На життя заробляють виготов-

Ніяких грядок і рядків. Рослини, земля і комахи перебувають у повному симбіозі
ленням натуральних продуктів,
а продають їх через інтернет. У
планах – придбати необхідне
обладнання, збільшити обсяг
виробництва, залучити до роботи приїжджі родини.
– Попит великий, рук не вистачає. Буває, що люди чекають
на замовлення тиждень-два.
Тому ми прагнемо започат-

кувати бізнес для всіх, хто тут
живе, – каже Катерина.
Виручені
кошти
хочуть
вкладати у відродження хутора – відремонтувати дороги,
провести вуличне освітлення,
відновити озеро, розчистити джерела, насипати пляж,
привести до ладу хутірський
клуб, зробити дитячий ігро-
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Дар від Ванги

Київського політолога і журналіста Володимира Бондаренка називають українським Нострадамусом. Він передбачив
усіх українських президентів,
першим прогнозував позачергові вибори, угадував ще до обрання імена глав США, Франції
та інших країн. Про себе каже,
що керується інтуїцією, а системи прогнозів не має. Уникає
заглядати в майбутнє друзів і
рідних.

– Коли мені було 7 років,
батьки переїхали до Херсона, і
я пішов подивитися на школу.
Тоді мене сильно побив старшокласник, через що я почав
втрачати зір. Лікарі допомогти
не могли, – згадує Володимир
Олександрович. – Я вже нічого
не бачив, а мама відчайдушно
шукала можливості мене вилікувати. Якось почула про Вангу,
купила дві путівки до Болгарії і
повезла мене туди.
Їдучи до відомої провидиці,
матір Володимира взяла із собою кілька пачок масла на гостинець. Вона працювала тоді
бухгалтером на маслозаводі,
тож мала доступ до дефіцитного продукту. Окрім цього, стоячи в черзі до Ванги, заплатили
ще певну суму грошей – встановлену державою для відвідин
провидиці.
– Пам’ятаю, як нас незабаром
покликали. Тоді Ванга поклала

мені теплі руки на очі. Як вона
виглядала, я не запам’ятав, бо
не бачив. Вона щось сказала, а
потім ми поїхали додому. А за
два дні до мене почав повертатися зір – через чотири місяці
незрячості!
Удруге Володимир потрапив
до провидиці за редакційним
завданням «Молоді України».
Працюючи там, 25-річний журналіст розповів про дитяче
зцілення. Цього разу в Болгарії на Бондаренка чекали. На
гостинці провидиці Володимир
віз «Київський торт» і цукерки
«Вечірній Київ».
– Коли приїхав, також була
велика черга. Але Ванзі повідомили, що приїхав хлопець,
зцілений нею, та ще й тепер
журналіст, – і мене провели без
очікування, – розповідає пан
Володимир. – Обняв Вангу й
поцілував. А вона подарувала
мені книгу про себе, написану

збивають їх із медом на блендері
– до густого однорідного крему.
Такий мед-крем навіть до холодильника можна не ставити. Далі
замість ягід стали збивати з горіхами, травами, імбиром. У сім’ї є
невеличка пасіка, меду з неї мало.
Добре, що через дорогу живе дідусь-бджоляр, який і постачає
експериментаторам солодкий
інгредієнт.
Ще родина виготовляє сирочавлену олію й цілющі чаї. Олію продають через інтернет-магазин, чаї
– поки що тільки для себе.
Катерина збирає листя тільки тих
рослин, які ростуть у Семигір’ї:
лісової суниці, вишні, малини, чорної смородини, чайної троянди та
різноманітних духмяних і цілющих
трав. Збирає напровесні, коли
листочки молоді й соковиті. Переминає руками, ферментує. Склад
підбирає, керуючись приємністю
смаку, поєднанням ароматів.

вий майданчик. У цьому році
в Семигір’ї буде три школяра, і
хуторяни сподіваються, що місцева влада зверне на це увагу й
дітей возитиме шкільний автобус.
Як розповідає Дмитро, до них
приїздило багато людей подивитися на мальовничість їхньої
місцевості, де степ зустрічається з горами. Більшість не затрималася, а три сім’ї залишилися.
Вони із Запоріжжя, Херсона та
Одеси. Можливо, у найближчі
місяці до хутора переселиться

ще одна родина з Дніпропетровська з двома дітьми.
– Згодом ми обов’язково зведемо будиночки для туристів.
А поки, якщо хтось захоче приїхати в гості, хай бере із собою
палатку, я проведу електрику, –
обіцяє Дмитро.

племінницею. Тоді вона мені
сказала, що згодом бачитиму
«далеко».
І молодий чоловік повірив
у те «далеко». Це справдилося,
коли жартома взявся спростовувати прогнози Павла Глоби.
Ці антипрогнози публікували
в газеті – і вони збувалися! А
подаровану книгу про Вангу
переклали українською й за
передмовою Володимира Бондаренка надрукували в газеті.
Після цих публікацій читачі
надсилали мішки листів.
Згодом став прогнозувати
результати футбольних матчів
і політичні зміни. Не повірив,
коли його батькові лікарі поставили діагноз «рак». Відомі
медики в один голос за знімком
підтверджували, що це онкологія, а він мав відчуття, що це не
так, і виявився правий.
Володимир Бондаренко ввів
поняття
«прогнозотерапія».
Пояснює, що позитивне передбачення дарує надію і здатне
матеріалізуватися. Тож варто
казати одне одному, що все буде
добре.

Стосовно себе український
Нострадамус прогнозів не робить, принаймні в критичних
ситуаціях. А таких у його біографії було кілька. Тричі пан
Володимир намагався рятувати життя інших, ні на мить
не замислюючись про власне.
Він стрибав із мосту в Дніпро,
рятуючи
жінку-самогубцю,
кидався в понівечену аварією
машину, щоб витягнути покалічену родину за хвилину до вибуху, гнався своєю машиною з
міліціонерами за викрадачами
двох дівчаток, не думаючи, чи
мають злочинці зброю.
Нині непересічний чоловік
очолює Центр політичних досліджень і, використовуючи
традиційні інструменти соціології, проводить дослідження
про симпатії українців до політичних фігур. Щодо найближчого майбутнього України має
таке передбачення: війна, на
жаль, ще триватиме, а наступним президентом може бути
жінка. А в США оберуть Клінтон.

Вікторія СЕМЕНЕНКО
Дмитро Протопопов –
098-327-64-78,
інтернет-магазин –
ekoposeleniesemigorie.in.ua

Ольга ЧЕРНЕНКО

В Україні щорічно реєструють 120-150 випадків ботулізму, з
яких 6-8 закінчуються летально. Інфекція розвивається в домашніх
консервах, які недостатньо стерилізували або в яких містить мало
кислот: із грибами, буряками, зеленим горошком, м’ясом
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В’ялення: пальчики оближеш

Кваснину
присипати
піском

Нещодавно спробувала в’ялені баклажани. Неймовірна смакота! А я чомусь обмежувалася
тільки в’яленими помідорами. І
чого, приміром, не спробувати
нав’ялити кабачки?
Ви спитаєте: чим цей метод
відрізняється від сушіння? Тим,
що в’ялення відбувається за температури 40-65 градусів. Рідина
з плодів випаровується поступово, і з відділенням соку, зберігаючи м’яку й еластичну структуру
продуктів і, звісно, їхню корисність. Домашніми помічниками
в цій справі можуть стати газові
й електричні духовки, електросушарки, бабусині печі тощо.

цятами на мінімальному вогні
приблизно 1-2 години. Слідкувати за процесом, помідори діставати почергово, коли підсохнуть і набудуть гнучкого стану.
Скласти в банки й залити олією.

БАКЛАЖАНИ

ПОМІДОРИ БЕЗ ШКІРКИ…

1 кг твердих помідорів типу
сливка (приблизно 12-15 шт.),
3-4 ч. л. солі, по 20 г сухих базиліку
й орегано, 50 г зелені петрушки, 0,5
ч. л. чорного меленого перцю, олія
На помідорах зробити надрізи навхрест із боку плодоніжки.
Залити їх окропом на півхвилини, злити й одразу залити
холодною водою. Зняти шкірку.
Розрізати на чвертки. Чайною
ложечкою вибрати насіння з соком. Часточки викласти на лист,
застелений пергаментним па-

В’ялені баклажани
пером, посолити, поперчити,
притрусити посіченою петрушкою, сухими травами. В’ялити
в попередньо нагрітій духовці,
з нещільно зачиненими двер-

ФАНТА З АБРИКОСІВ

Таку фанту можна приготути на зиму замість компотів. З
абрикосів видалити кісточки.
Почищених має бути 5 кілограмів. На цю кількість потрібно два
апельсини й один лимон. Цитрусові помити й порізати, вибрати
з них насінини. Інакше фанта
гірчитиме. Разом зі шкуринками
перемолоти на м’ясорубку і цитрусові, і абрикоси. Суміш добре
вимішати.
У трилітрові банки засипати

Мирослава МИГИДЮК

Віталій ІВАНЧЕНКО

1 кг кабачків, склянка цукру, по
5 г ваніліну та лимонної кислоти
Кабачки помити, почистити,
видалити серцевину й порізати
невеликими пласкими шматочками, пересипати цукром упереміш
із ваніліном і лимонною кислотою. Поставити в холод на 8-10 годин. Злити сік, що утворився (його
можна законсервувати). Кабачки
просушити в духовці, скласти в
скляні банки, закрити кришками
і зберігати в прохолодному місці.
Подібним чином можна приготувати диню й гарбуз.
Світлана СОСНОВА

ÄÅØÅÂÎ É ÑÅÐÄÈÒÎ

Одомашнені рецепти
Пташине молоко, шпроти, фанту та снікерс
можна приготувати власноруч

S OV E TC L U B.R U

ШПРОТИ «MADE IN RIDNE SELO»

3 кілограми замороженої
мойви. На цю кількість треба
заварити 50 г індійського чаю й
дати настоятися. Коли риба розмерзнеться – помити, видалити
голови, випатрати. Ікру вкласти
назад у черевце. Скласти в каструлю, залити міцною холодною заваркою. Вона має ледь
покрити рибу. Додати 2 чайні
ложки солі й поставити на вогонь. Він має бути маленький,
щоб риба ледь томилася. У готову рибу влити півсклянки олії,
краще оливкової, шпроти вийдуть ароматнішими. Потомити
ще півгодини. Коли охолоне, поставити в холодильник. Виглядає риба в каструлі з юшкою, як
шпроти в банці.

У 1 л молока розчинити 2 скл.
цукру, 4 ст. л. какао та 6 ст. л. борошна. Молоко перед приготуванням краще потримати в холодильнику, тоді не буде грудочок.
Суміш варити, допоки не почне
загусати. Чим довше кипить, тим
буде густіше. У готову масу вкинути приблизно 100 г вершкового
масла й дрібно порізаних горіхів.
Можна склянку, можна й більше.
Вимішати й викласти в банку. Намащують на хліб так само, як нутеллу з магазину.

КАБАЧКИ

в холодильник.

по склянці цукру й абрикосовоцитрусової маси. Залити окропом доверху. Закрутити залізною
кришкою, перевернути банку
кілька разів до верху дном, щоб
весь цукор розстав, а фруктова
суміш розійшлася у воді. Перевернути й одразу накрити ковдрою. Наступні банки складати
поруч під накриття. Напій вистоюється вкутаним до 2 діб до повного охолодження. Можна пити
відразу. Із 5 кілограмів виходить
12-14 банок.

ЦУКЕРКИ СНІКЕРС

Щоб зварити домашній снікерс, потрібно 1 кг цукру, 100 г
вершкового масла, 2 скл. подрібнених горіхів, 1 скл. молока, 1 скл.
борошна, 1 ст. л. какао. Це не де-

шевий набір продуктів, але в селі
й горіхи, і молоко власні. Усе одно
виходить дешевше, ніж купити
снікерс у магазині, а головне, корисніше.
Усі інгредієнти викласти в каструлю й варити на малому вогні, помішуючи, поки не загусне.
Приблизно 30-40 хвилин. Коли
маса трохи прохолоне, з неї треба
сформувати ковбаски. Загорнути
в харчову плівку й скласти в холодильник.

ПТАШИНЕ МОЛОКО

Цукерки пташине молоко
можна зробити розміром із торт.
Тоді його ріжуть і їдять ложечкою
з блюдця. Щоб вийшли цукерки,
потрібна пластикова чи силіконова форми.
Спочатку збити 2 скл. сметани
з 1 скл. цукру. Маса має збільшитися вдвічі. Додати 2 ч. л. желатину, розмоченого в теплій воді.
Каструлю застелити харчовою
плівкою й вилити в нею масу.
Поставити в холодильник, щоб
загусло. Або ж плівкою застелити форму з-під цукерок, наповнити масою й теж поставити в
холодильник. Коли загусне, каструлю чи форму перевертають
і знімають. Плівку також поливають розтопленим чорним шоколадом. Щоб краще розтопився,
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Винахідливі й творчі господині поставили в себе на кухні експерименти й довели, що чимало
магазинних страв і напоїв можна приготувати вдома. Перевага
подвійна – заощадження коштів
і продукт виходить без шкідливих домішок.

Щоб квашені помідори, огірки
чи кавуни не пліснявіли, черкащанка Наталія Чернега як гніт застосовує сухий пісок .
– Люди в нас звикли накривати кваснину чистенькою марлею
чи ганчіркою, – каже жінка. – Раз
на тиждень чи два ту ганчірку
з-під гніту виймають, перуть від
грибків й знову нею накривають.
Це постійна морока, аж до весни,
і толку від того небагато, бо верхній шар все одно снядіє, набирається присмаку цвілі. До того ж
ганчірку завжди прикривають ще
й кришкою, зверху придавлюють
гнотом – камінцем чи цеглиною.
Від тієї ваги кваснина давиться,
особливо якщо це добре дозрілі
помідори. А пісочок рівномірно
встелить, придавить, витіснить
повітря, щоб не розмножувався
грибок, і ніколи не подавить помідори. Під ним не буде цвілі до
самої весни.
Господиня квасить помідори
в 70-літровій каструлі. Коли закладає їх, то відро-два плодів перекладає шаром зелені. Верхній
шар помідорів щільно вкриває
листям хрону, додає щириці та
кілька бадилин ще зеленкуватого
листя кукурудзи. Кукурудза надає
різкості. Особливо треба додавати трохи кукурудзи, як квасять
кавуни. Бо для кавунів різкість –
основа смаку.
Для розсолу на відро води – 2
склянки солі й 1 склянка цукру.
Цукор прискорює процес, але
його можна й не додавати. Після заливання розсолом на листя
кукурудзи рівненько вкладають
щільний поліетиленовий мішок.
– Мішок вкладайте так, щоб
краї були вище стінок каструлі, –
радить пані Наталя. – Після цього
засипте відро чи трохи менше сухого піску. Рівненько розгладьте
його під самі стінки, щоб не залишалося повітря під клейонкою.
Треба стежити, щоб розсіл ніде
не вийшов на поверхню. Як усе
зроблено, зверху накрити каструлю кришкою. Якщо не збираєтеся до зими чи й до весни їсти ці
помідори, то кришку додатково
можна обмазати ще й глиною чи
тістом, для кращої герметизації.
Тоді помідори не так швидко перекисатимуть.
Коли помідори проквасяться,
жінка їх братиме рівномірно потроху з усіх боків. Тоді пісок не
перевалюватиметься в одне місце чи всередину. Поступово видалятиме й частину піску.

В’ялені томати
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1 кг маленьких баклажанів.
Для заливки: 300 мл олії, 0,5 ч. л.
червоного гіркого перцю, чайна
ложка паприки, 1-2 великі зубки часнику, по 1 ч. л. базиліку та
розмарину, олія, сіль за смаком
Плоди помити, почистити,
порізати тонко вздовж або впоперек, посолити й залишити
до утворення соку. Злити його,
баклажани бланшувати кілька
хвилин в окропі. Розікласти їх
на лист і просушити приблизно
2,5-3 години за температури 50
градусів. Тим часом підготувати заливку, все змішавши. Коли
сині зовні підсохнуть і стануть
м’якими всередині, їх потрібно
злегка остудити, перекласти в
банку, не притискаючи, залити
заливкою доверху та поставити

1,5 кг помідорів, по 1 ч. л. солі
та прованських трав, рафінована олія, часник за смаком, олія
Помідори помити, розрізати
навпіл, видалити плодоніжки,
насіння з соком. Викласти на
деко, як у попередньому випадку. Посолити, притрусити
травами й збризнути олією. Поставити в розігріту духовку на
2-3 години. Скласти в банки,
перемежовуючи тонкими пластинками часнику, залити олією
доверху.

Ф ОТО В І ТА Л І Я І В А Н Ч Е Н К А
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… АБО ЗІ ШКІРКОЮ

у нього додають молоко або ж
вершкове масло.

РАФАЕЛО З КРЕКЕРУ

Для рафаело потрібна баночка
згущеного молока. Його можна
замінити сметаною, збитою з цукром. Додати подрібнений крекер. Найкраще печиво розтерти
макогоном у макітрі. Суміш має
вийти, як тісто. Із нього формують кульки й обвалюють у кокосовій стружці.

НУТЕЛЛА НА МОЛОЦІ
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БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

– Що нам постачає Китай? – запитує учня вчитель.
– Не знаю.
– Ну, а що ваша родина п’є вранці?
– Китай постачає розсіл? – дивується учень.

]
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Звідки в серпні нежить?
У розпалі один із найнебезпечніших для алергіків період –
цвітіння рослин, які викликають поліноз

ПЕТРУШКА. Настій із цієї трави можна пити як потогінний засіб у разі застуди, як сечогінний
– при набряках. Щоб приготувати
його, 1 ст. л. петрушки чи подрібнених коренів заливають 1 скл.
окропу, укутують й настоюють
годину. Цим настоєм рятуються
у випадку здуття кишечнику та
бродіння в ньому. Полощуть рот
при запаленнях ясен. Якщо додати сік лимона й пити тричі на
день – знижується вага.
Підвищений цукор у крові
знижує свіжа петрушка, випита з
кефіром натщесерце.
Регулювати
менструальний
цикл, зменшити біль у разі жіночих проблем допоможуть ліки
з насіння петрушки: 4 ч. л. розмелють у кавомолці й заливають
склянкою окропу, томлять на
малому вогні 10 хвилин і настоюють до охолодження. П’ють по
1 ст. ложці. Для ефекту мінімум
6 разів на день протягом 10 днів.
Але настої петрушки не можна
вживати вагітним, аби не спровокувати передчасні пологи.
Щоб позбутися набряків під
очима, потрібно полежати 15
хвилин зі щойно подрібненою
петрушкою на обличчі.
Свіжа петрушка заспокоює
свербіж від укусів комах, навіть
бджіл, якщо травою потерти
шкіру.
КРІП. Настій на насінні допомагає вивести гази, коли є відчуття важкості. Має жовчогінний
ефект, тому корисний людям із
жовчнокам’яною хворобою. Діє
як заспокійливий засіб, поліпшує
апетит. Але людям із пониженим
тиском лікуватися кропом треба
обережно, бо він його понижує.
Логічно, що такий настій корисний при гіпертонії. Жінкам у віці
настій на насінні допоможе освіжити шкіру обличчя, зволожити
суху, шорстку шкіру, припинити
лущення, позбавитися набряків.
Настій готують, заливши 1 ст. л.
насіння 1 скл. окропу. Настоюють
закритим 15 хвилин.
БАЗИЛІК. Сприяє хорошому
травленню в будь-якому вигляді – свіжому, сушеному, со-

леному (зірвані листочки тісно
складають у стерилізовану банку, пересипаючи сіллю). Полоскання рота настоєм базиліку є
профілактикою карієсу, зубного
нальоту та каменю. У базиліку є
дубильні речовини, тому за регулярного застосування він ще й
зміцнює ясна.
Настій трави цієї рослини
здатен знімати нервові й розумові навантаження. Готують
його традиційно: 1 ст. л. сухої трави заливають склянкою
окропу. Настоюють до 30 хвилин, п’ють тричі на день. Він допоможе також від кашлю.
РОЗМАРИН. Ця рослина
найкраще серед інших пряних
трав нормалізує й відновлює всі
функції організму. Тому її корисно вживати всім, та більше це
все ж таки жіноча рослина. Вона
допомагає позбутися приливів у
період менопаузи, а в породіллі
поліпшує лактацію. Ванни з настоєм розмарину заспокоюють
нерви й навіть виводять з істеричного стану. Жменю трави
заливають 2 л окропу, настоюють і додають у ванну. Але ввечері така ванна не дасть заснути,
оскільки розмарин водночас і
тонізує організм. Він корисний
людям після операцій, виснаженим фізично. Допоміжний при
ревматизмі, запаленні суглобів.
Його настоюють на горілці й
втирають у болючі місця. Подрібнений розмарин, настояний
на нерафінованій олії, стимулює
ріст волосся – його втирають у
шкіру голови.
КОРІАНДР. Настоянка на насінні допоміжна в разі депресії.
На 100 г горілки кидають 1 ст. л.
насіння й періодично збовтують
протягом 15 днів. Згодом п’ють
по 50 крапель щодня. Це прекрасний антидепресант, який
допомагає людям, які переживають тяжке горе, втрати.
ЩАВЕЛЬ. Ця рослина в домашній аптечці знадобиться
більше для косметології. У ній
багато антигрибкових речовин.
Маски, лосьйони та відвари щавлю знімають запалення шкіри
й вугрові висипи. Допомагають
при екземах і лишаях. Але користуватися треба обережно, бо
кислоти, які є в рослині, можуть
обпекти надто чутливу шкіру.
Мирослава МИГИДЮК

Людмила Забродська
захворювання вражає очі. Вони
червоніють, постійно сльозяться, виникає відчуття «піску в
очах». Буває, що поліноз вражає слизову оболонку бронхів, і
тоді він проявляється у вигляді
бронхіальної астми. У такому
випадку людині стає важко дихати, особливо видихати, додаються кашель і хрипи в грудях.
Часом поліноз може проявлятися у вигляді запалення шкіри –
дерматиту.
Ускладнюватися цей стан
може перехресною харчовою
алергією. Це коли людина, хвора
на поліноз, вживає харчі, в яких
міститься той самий білок, що й
у рослинах-алергенах. Такі продукти треба знати й на період
загострення хвороби відмовитися від них.

Амброзія

– Чи існує таке поняття, як
профілактика алергії?
– Так. Передусім потрібне позитивне налаштування і
віра в те, що будь-яку проблему
можна подолати. За тривалого
нежитю, свербіння в носі, почервоніння очей, кашлі, набряках обличчя, важкості дихання,
висипах на шкірі треба звернутися до спеціалізованої лікарні,
де проведуть молекулярну діагностику, тобто перевірять реакцію на ті чи інші речовини, і
призначать курс лікування. Зазвичай він триває, як мінімум,
три роки.
Якщо немає можливості
звернутися до лікаря, то на період цвітіння варто виключити
зі свого раціону мед, трав’яні
збори, дотримуватися режиму,
носити сонцезахисні окуляри,
приймати душ після контакту з
вулицею, оскільки пилок осідає
на тілі та волоссі, не перебувати на вулиці в спекотні періоди, коли найвища концентрація
пилку в повітрі.
Вживати антигістамінні препарати другого та третього покоління та спреї для носу. І ще
можна застосовувати старий
перевірений спосіб – промивання носу солоною водою.

– Як визначити такі продукти?
– Цьому може зарадити тільки алерголог. Для прикладу скажу, що білок, який входить до
складу пилку берези або вільхи,
також міститься в горіхах, яблуках, грушах, персиках. Пилок
жита містить однакові білки із
соєю, помідорами, арахісом.
Алергія на амброзію може бути
перехресною з алергією на виноград, кавуни, дині, банани,
огірки, селеру.
– Як відрізнити алергію від
нежиттю внаслідок застуди?
– Це складно. І якщо нежить
довго не минає, слід звернутися
до алерголога.
– На початку нашої розмови ви сказали, що алергія не
завжди буває набутою, а й дається в спадок.
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Кріп, петрушка, коріандр, базилік. Ми любимо їх у салатах,
перших і других стравах. А вони,
виявляється, дуже доречні й у нашій аптечці. Так принаймні
стверджує фітотерапевт Олена
Світко.

– Наведіть приклади, коли
навіть, на перший погляд,
дрібниці мають значення?
– У мене була пацієнтка, яка
на дні народження знайомої покуштувала холодець на відварі
селери. Жінка була обізнаною
щодо алергії на цей продукт,
проте не знала, що його відвар
міститься у страві. Унаслідок у
неї виник набряк Квінке, довелося викликати швидку.
Або був ще випадок, коли
жінка готувала суп із риби для
кота. Її онука, яка потерпає від
алергії на рибу, перебувала в сусідній кімнаті, і лише від самого
аромату в дівчинки стався напад задухи.

Вікторія ПАВЛЕНКО,
Геннадій ОНИЩЕНКО

Лобода
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Петрушка – від жару,
а базилік зміцнює ясна

– У залежності від різновиду
частка спадкових алергій становить 25-50%. Але й пацієнти,
і лікарі мало звертають увагу
на це. На одній із міжнародних
конференцій я познайомилася з
італійськими лікарями. Так ось
у них кожен житель зможе розповісти, як мінімум про шість
поколінь роду. І це дуже допомагає в лікуванні.
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лергія – хвороба цивілізації. Так люди розплачуються за комфорт, для
створення якого вони запускають все більше шкідливих підприємств, більше використовують транспорту. Організм, чий
імунітет не справляється з такою навалою, на забруднене довкілля реагує алергічною реакцією – подразненням слизових
оболонок, шкірними висипами.
Звісно, більше від таких розладів потерпають жителі міст.
Але випадки алергії не рідкість
і серед селян: біля села можуть
бути розміщені шкідливі виробництва, відбувся збій імунної системи або хвороба дісталася в спадок. У той же час,
у порівнянні з городянами, доступ до спеціалізованої медичної допомоги в селян обмежений. Як не проґавити серйозне
захворювання, ми спитали в
лікаря Київського центру алергічних захворювань верхніх
дихальних шляхів, кандидата
медичних наук Людмили Забродської.
За словами Людмили Валеріївни, найбільше люди потерпають від такого різновиду
алергії, як поліноз (від лат. polin
– пилок). Перший період його
загострення – березень-квітень,
коли починають розквітати
дерева: вільха, береза, ліщина, граб. Другий діє з початку
травня до початку серпня, коли
починають розквітати степові
трави: тонконіг, тимофіївка, костриця, грястиця, пожитниця,
жито. Третій, найагресивніший
– коли цвітуть полин, лобода,
амброзія. Пилок саме цих рослин може викликати найтяжчі
прояви алергії, призводячи до
бронхіальної астми. Цей період
триває до вересня-жовтня, поки
температура на вулиці вища 10
градусів.
– Десь років із десять тому
люди потерпали від одного певного подразника, наприклад,
тільки пилку дерева або тільки
амброзії, і лікувати їх було легше, – говорить лікар. – Сьогодні все частіше простежуються
випадки комбінованої алергії.
Тобто люди відразу реагують на
дерева, весняні трави, бур’яни
тощо. У таких випадках складніше визначити час для лікування. А його потрібно розпочинати за три місяці до цвітіння тих
трав або дерев, які викликають
алергію.
– Як проявляється поліноз?
– З’являється нежить, часом

Полин
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Хочеш упізнати людину? Тоді зачепи її. Людина – це
посудина. Чим наповнена, те й почне вихлюпуватися.
Індійська мудрість

ХАТА-ЧИТАЛЬНЯ

ÍÅÂÈÃÀÄÀÍ² ²ÑÒÎÐ²¯

Шматочок серця

N A S H A S VA D B A.N E T

М

усій був кремезним
чолов’ягою, таким собі
«справжнім мужиком».
Говорив мало й лише по справі, посміхався ще рідше, кращої
похвали, ніж короткий кивок
головою, його жінка ніколи не
бачила. Діти батька боялися: як
зайде в хату – кидалися врозсип,
хоч він малих і не бив. Так, інколи візьме ремінця, насупивши
густі брови, та кине. Доньки Мусія взагалі не цікавили: він завжди казав, що майбутнє – лише
за чоловіками, а дівки – то так,
мамина забавка та зайвий рот у
родині. Можливо, тому Тетянка
та Марійка сприймали тата як
чужого дядька: не кричить, не
б’є – то й добре. Головне, щоб
матінка була жива-здорова,
вона вже своїх дівчат пестила та
чепурила, навчала та розважала
– словом, замінювала їм нестачу батьківської любові.
Мусій же займався хлопцями.
Ну, як займався – робив із ними
те, що сам добре вмів: ходив
рибалити, солив тараньку, забивав худобу, лагодив дах. Усе б
добре, але найменший промах
хлопчаків сприймався як особиста образа: і слабаками їх обзивав, і слиньками, і мамчиними синками… Іванко з Орестом
мовчки все виносили, бо знали:
щось скажуть – гірше буде. Так
і росли малі Черненки під важким батьковим крилом. Нібито
й любить, бо турбується та годує, але ніколи цього не покаже.
Жодного разу цей чоловік-скеля
не проявив своїх добрих почуттів. Боявся, дурний, що цим зіпсує дітлахів. От якби він знав,
як жалкуватиме про це на старості років…

[

Сини повиростали швидко.
Спочатку старший, Іван, поїхав на навчання до міста, а потім там і залишився, бо зустрів
кохання; потім Орест знайшов
собі гарну роботу в далекому
селі. Батькам писали, але нечасто. Справи, справи, справи…

Тільки дівчата досі жили в рідному домі. Здавалося б – ось він,
найкращий момент, щоб згадати, що маєш чудових доньок,
які завжди поруч! Але Мусій, як
і раніше, був жорстким і мовчазним. Що діялося в серці цієї
людини, не знав ніхто. Він не ці-

кавився ані навчанням, ані почуттями Тані та Марічки, майже
з ними не розмовляв, бо досі
вважав це нижче своєї гідності. Чого це він, голова родини,
панькатиметься з якимись там
дівками?!
Минали роки. Сини писа-

]

15

ли ще рідше. Раз на рік, а то й
менше. Мати берегла їхні скупі
листівочки, як дорогоцінності,
у пакетику за скринею. Зітхала,
плакала, але мовчала – щоб не
розлютити батька. Це ж він часто повторював хлопцям, аби не
трималися за материнську спідницю, ось вони і втекли на край
світу. Щодо доньок, то Марічка
не витримала батьківського характеру і втекла до чоловіка, хоч
у його хаті – як у рукавичці, ще
й з двома діточками. Онуки, як
не дивно, старого теж не цікавили, ніби чужі діти їх народили. Лише найменша Тетянка ще
мешкала в старій дитячій кімнаті Черненків. Ніби наостанок
намагалася викликати батька на
розмову, наздогнати те, що треба було робити роками, – марно.
Цьогоріч прийшов час і її
весілля. Утім, замість того, щоб
запросити батька на своє свято, дівчина попросила відвести
її до нареченого свого дядька.
Той здивувався, але погодився.
Весілля було пишним і радісним. Усміхнена Тетяна майже
підбігла до коханого, перед тим
із подякою глянувши на дядька
Сергія. Той знітився – ще б пак,
адже за його спиною стояв рідний батько нареченої, живий і
здоровий. Тільки чомусь йому
не знайшлося ані шматочка її
серця. Коли старий Мусій тихенько пішов додому, ніхто навіть не помітив. У голові в нього
стукало: «Невже, ну невже все
життя – марно?!» Мабуть, так.
Не все, ох не все, можна виправити.
Влада ПОТОЦЬКА

ÃÓÌÎÐÅÑÊÈ

«Дозволені» сигарети

Еволюція

Виховання дітей, дійсно, наука. Їй можна вчитися, але не
можна навчитися, якщо тобою
не керують любов, терпіння й
повага до особистості дитини.
Часто прості люди виявляються
кращими педагогами, ніж дипломовані фахівці, і ця історія
яскраве підтвердження того.
Сталося це в 1970 роки минулого століття. Дідусь Марічки, нинішньої літераторки, був
сільським конюхом. Офіційно
він числився в місцевому колгоспі. Людиною був доброю,
невибагливою, лагідною. Без
перебільшення, його більше цінували, ніж будь-якого іншого
спеціаліста, навіть значно вищої ланки. Чому? А тому, що
вмів робити все та ніколи ні з
ким не сперечався. Його позаочі називали: «Як тре.., то тре»
(читайте – треба). Якщо його,
приміром, попросили щось дістати чи привезти з іншого села
чи навіть із райцентру, позамітати на вулиці, набрати води
у відра, погодувати поросят,
щось полагодити, підмурувати
стіну, відремонтувати дах, виконати іншу роботу, якої так
багато в господарстві, дідусь
ніколи не говорив, що він конюх, а не прибиральник, муляр,
штукатур чи інший фахівець,
а промовивши «Як тре.., то
тре...», брався до роботи й виконував її на совість.

Але найбільше дідусь любив
коней. Таких доглянутих тварин, які були в Маріччиного
дідуся, нині майже не побачиш
у наших селах, хіба що на іподромах під час змагань. Добре
вгодовані, сумирні, ласкаві,
розумні, слухняні. Майже як їх
добрий господар. Упоравшись
з роботою в колгоспі, дідусь
використовував їх, щоб орати людям городи, щось комусь
підвозити і заробляти таким
способом собі на життя. Колгоспне керівництво закривало
очі на цей факт, бо знало, що на
утриманні цього чоловіка троє
малих онуків, яких залишив
батько, не дуже здорова донька
та жінка, яку до роботи не допускав, бо вважав, що дружина
має бути господинею в домі,
матір’ю, а не громадською діячкою.
Найстарша онука Марічка
була тоді в шостому класі. Дідусь
не мав особливо багато часу на
її виховання, бо вдень і вночі
був на роботі. Проте дівчинка
на все життя запам’ятала його
науку: «Марусю, якщо будь-хто
з твоїх коліжанок зробить щось
погане, то їй скоро забудеться.
А якщо це зробиш ти, то в селі
говоритимуть, що ростеш без
батька, і тебе нема кому навчити». Пам’ятаючи про своє «особливе» становище, дитина була
шкільною активісткою, відмін-

I N F O S M I.N E T
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ницею, гордістю школи, села і
району.
Хлопці, з якими часом Марічка пасла корів, коли дорослі
не бачили, грали в саморобні
карти та курили. Пропонували
й Марічці, та дівчинка відмовлялася. А одного разу, прийшовши зі школи, попрямувала до дідуся й на диво собі та
старенькому попросила: «Діду,
дайте мені дві сигарети».
Дідусь, не запитуючи нащо
й для кого, витягнув їх зі своєї
схованки та мовчки віддав дівчинці. Марічка, рада, що не
довелося обманювати дідуся (а
вона наперед спланувала сказати, що цигарки попросив сусід),
швиденько побігла в потайне
місце, чиркнула сірником і прикурила першу. Ні смак сигарети,
ні сам процес дівчині не сподобався. Тому вона, викуривши
одну, другу повернула дідусеві,

сказавши: «Дякую, а ця вже зайва». А він, не показуючи цікавості, відповів: «Марічко, якщо
тобі чи твоїм друзям треба будуть цигарки (дідусь їх називав
папіросами), не соромся, проси. Якщо мене не буде вдома,
показую тобі місце на шафі, де
вони завжди є. Бери, скільки
треба. Якщо тобі ці цигарки не
сподобаються, я попрошу в продавчині, щоб дала мені з фільтром. Вони, правда, трохи задорогі, але для тебе мені нічого не
шкода». Марічка не чекала такої
реакції дідуся. Від цих слів дівчинці стало соромно.
Незважаючи на те, що в
майбутньому вона навчалася
та працювала в колективах, де
курили всі або майже всі, за все
своє подальше життя цигарок
навіть не торкалася.
Галина ЮРСА

В зоопарку батька
Запитав хлопчина:
Чи то правда, що від мавпи
Походить людина?
– Правда, – мовив батько. –
Наука доводить,
Що людина, безперечно,
Від мавпи походить.
– То чому ж ці мавпи
Сильно так відстали?
Чом людьми ще й досі
Справжніми не стали?
Батько вуса гладить,
Весело сміється:
– Таке, синку, й людям
Не всім удається.

Невдячність
Одного сонячного дня
В болото впало чортеня.
Довгенько борсалось,
крутилось,
Було б, дурненьке, утопилось,
Та йшов хороший чоловік,
Він чортеня схопив за вухо
І викинув на інший бік,
Туди, де зелено і сухо.
І раптом чує дикий крик:
– За що ти б’єш мою дитину? –
Чортиця вибігла з-за тину,
Взяла суху очеретину
Та чоловіка в око – штрик!
Мораль правдива, не морока,
Сама лягає під перо:
Як захотів позбутись ока,
Зроби невдячному добро.
Павло ГЛАЗОВИЙ
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Якщо ви не отримали газету…

Візьміть квитанцію про передплату та зверніться до пошти. Якщо
газета все одно не знайшлася, то напишіть заяву на ім’я начальника
відділення зв’язку з вимогою доставити газету за вашою адресою
на підставі того, що ви є передплатником видання. Бажано, щоб заява була зареєстрована. Або напишіть заяву в двох екземплярах і
запропонуйте працівнику пошти зробити позначку (дата, підпис,
печатка) на другому екземплярі, який залишиться у вас. Як стверджують наші читачі, заява зазвичай діє й газета знаходиться.

М А Л Ю Н О К М И К О Л И К А П УСТ И

ÎÁ’ßÂÈ ÐIÄÍÎÃÎ ÑÅËÀ

ÀÍÅÊÄÎÒÈ
До баби з дідом у село приїхали три онуки. Перший – емо,
другий – гот, третій – панк. Баба
шепоче дідові на вухо: «А відколи
у вересні став вертеп ходити?»
***
– Бабуню! Скільки кілометрів
до сусіднього села?
– Усе життя п’ять було. А потім
приїхали спеціялісти, міряли-міряли й наміряли сім. То тепер ще
два додаткові кілометри ходимо.

***
– Ну як, Петре, урожай нинішнього року?
– Як ніколи! Мішок картоплі
посадив, мішок зібрав, і жодна
не пропала!
***
– Любий, я віддала твої джинси нашому сусідові…
– Це з якого переляку?
– Так вони ж тобі все одно не
подобалися…

– Отакої! Гаразд: давай тепер
віддамо сусідові твою маму!
***
– Ви знаєте, шефе, – сказав
найманий працівник господареві ферми, – коли я працюю у
вас, то постійно відчуваю докори сумління…
– Чому?
– Мені здається, що я позбавляю роботи мінімум трьох
коней.

літаків. 34. Дерев’яна палиця для
биття під час гри в городки, лапту.
35. Атмосферний вихор руйнівної
сили в Північній Америці. 36. Весняне сонце в древніх слов’ян. 37.
Історична область Франції, відома за романом «Три мушкетери».

орган влади в Австрії, Німеччині.
9. Чернечий високий головний
убір із покривалом. 10. Стародавня назва сучасної Феодосії. 14.
Платонеспроможний банк, підприємство або людина. 17. Дарча
грамота монгольських правителів доби Золотої орди. 19. Рід людиноподібної мавпи. 21. Церковна відправа в християн. 22. Вид
мавпи роду павіанів. 26. Штучна
ріка. 27. Присадибна ділянка землі із сінокосом, городом і садом.
28. Півзахисник у футбольній
команді. 29. Хімічний розчинник.
30. Момент злету космічного корабля. 31. Поголів’я сільськогосподарських тварин.

ÊÐÎÑÂÎÐÄ
ПО ГОРИЗОНТАЛІ:
5. Запобіжний захід. 11. Європейська країна, зразок благополуччя. 12. Тропічний плід. 13.
Речовина, яка прискорює хімічну реакцію. 14. Німецький композитор. 15. Наведення лоску на
поверхні меблів, кузові авто. 16.
Природна заповідна зона на Півдні України. 18. Cтолиця Норвегії.
20. Підвищена чутливість людини
до деяких продуктів і довкілля.
23. Токсична рідина для виробництва полімерів. 24. Курорт у Туреччині. 25. Тонкий потік води. 27.
Морський заєць. 32. Пристрій для
друкування таблиць. 33. Велике
з’єднання військових кораблів,

ВЕРТИКАЛЬНО :
1. Війська, перекинуті повітряним транспортом у тил противника для ведення бойових
дій. 2. Адміністративно-територіальна одиниця Монголії. 3.
Штат США, де губернатором був
Арнольд Шварценеггер. 4. Гробниця фараона. 6. Порода собак. 7.
Богиня правосуддя. 8. Місцевий

Склав Володимир
КЛЕПАЦЬКИЙ

ВІДПОВІДІ:

ПО ГОРИЗОНТАЛІ:
5. Профілактика. 11. Швейцарія. 12. Манго. 13. Каталізатор. 14. Бах. 15. Поліровка. 16. Асканія. 18. Осло.
20. Алергія. 23. Стирол. 24.
Анталія. 25. Струмок. 27.
Лахтак. 32. Табулятор. 33.
Армада. 34. Бита. 35. Торнадо. 36. Ярило. 37. Гасконь.
ПО ВЕРТИКАЛІ:
1.Авіадесант. 2. Аймак.
3. Каліфорнія. 4. Піраміда. 5. Ретривер. 7. Феміда.
8. Ландтаг. 9. Клобук. 10.
Кафа. 14. Банкрут. 17. Ярлик. 19. Орангутан. 21. Літургія. 22. Гамадрил. 26. Канал. 27. Левада. 28. Хавбек.
29. Ацетон. 30. Старт. 31.
Стадо.
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Увага! Оголошення друкуються один раз. Для повторної публікації
треба зателефонувати додатково. Для передплатників – безкоштовно. Для випадкових читачів – 40 грн. Оголошення на кольоровому
фоні – 40 грн. Усі питання – за телефоном: 068-303-12-49.
ПРОДАМ
• Декоративних кроликів (висловухі та прямовухі), морських
свинок, джунгарських хом’яків, декоративних щурів (голих і дамбо).
Оптом і вроздріб. 098-335-88-41,
099-103-42-34, 063-892-26-82, Алла
Олексіївна.
• Корову тільну, 2013 року народження (порода червона степова).
Мала два отелення. 098-918-23-80,
Денис.
• Озимий часник. 097-828-13-18,
Данило (Черкаська обл.).
• Кущі троянд. Великий асортимент. Нові сорти. Приймаємо замовлення. Ціна 35 грн/кущ. 068627-89-86 (Черкаська обл.).
• Великоплідні сорти порічки,
аґрусу, смородини, малини (літньої
та осінньої). Не дорого. 095-752-4417, 097-446-86-68, Роман (Рівненська обл.).
• Саджанці морозостійких плодоносних ківі, а також граната,
інжиру, фундука. 099-798-29-88.
Михайло.
• Іриси, ромашку білу королівську,
айстру альпійську, традесканцію
віргінську, рудбекію, аквіллегію, гібіскуси, хризантему, юкку нитчасту, фіалку блакитну, простріл (анемона біла). Суницю садову, ранню,
середню, пізню. Малину ремонтантну. Годжі (саджанці, живці).
Аґрус безколючковий. Насіння
овочів. 098-000-98-49, 066-087-0158, Гунько Катерина Михайлівна,
вул. Леніна, 29, с. Благодатівка, Великоолександрівський р-н, Херсонська обл., 74130.
• Саджанці садової суниці великоплідної, різної, із добрим корінням;
йошти, аґрусу, смородини, порічок,
малини, годжі, земклуніки. Ірис,
який цвіте двічі, та інші багаторічні
квіти. 097-426-13-00, 095-090-7581, 063-392-12-87, Зубкова Катерина Вікторівна (Київська обл.).
• Багаторічні квіти: жоржини
(великоквіткові), канни, кали, тубероза, іриси (високі борідкові,
карликові), хризантеми (що зимують), флокси, гладіолуси, ромашки,
айстри, морозник. 099-342-46-17,
096-770-81-74, Ніна Миколаївна
(Київська обл.).
• Кімнатні рослини: бегонія
(12 сортів), кактус, більбергіїя,
тубероза, хлорофітум (із зеленим
і біло-зеленим листям), традесканція, зебрина, сансевієрія, диффенбахія, каланхое Блоссфельда.
Із надвірних – лілейники (10 сортів + 1 у подарунок, із пересилкою
-150 грн.), жоржини та гладіолуси

– на весну. 098-423-32-46, 099518-32-50, Тетяна Василівна (Черкаська обл.).
• Млини-зерноподрібнювачі продуктивністю 300-1500 кг/год однофазні й трифазні; млини борошномельні 7-15 т/доба; січкарні;
бурякорізки. Ціна договірна. 097144-87-22, Михайло.
• ГПК на трактор ЮМЗ. 067-498-6094, Михайло (Миколаївська обл.).
• Квартиру 4-кімнатну, на першому поверсі двоповерхового будинку (поліпшене планування, пластикові вікна, автономне опалення),
з гаражем. Поруч розташований
дитсадок, магазин. До міста – 15
хвилин ходу. Ціна за домовленістю.
067-896-56-17, Надія Павлівна (м.
Богодухів, Харківська обл.)
• Будинок цегляний у с. Квітневе
Малинського району Житомирської області. Є 2-поверхова літня кухня, сарай, гараж, криниця,
садок, приватизована земельна
ділянка 0,60 га, трактор. Відстань
від залізничної станції Головки –
600 м. 097-582-20-05, Марія.
КУПЛЮ
• Карбюратор із двигуна ЗІД (одноциліндровий).066-820-11-22,
Михайло (Миколаївська обл.).
ПОТРІБЕН
Шофер на МАЗ із причепом на вивезення цукрових буряків. 067-25630-69, Марія (с. Михайлівка, Київська обл.)
ПРОПОНУЮ
Легкий спосіб покинути курити,
перевірений на собі: курив 38 років,
не курю 29 років. Також народний
спосіб профілактики та лікування
варикозної хвороби й народний
метод повернення зору. Я 50 років читав і писав в окулярах. Мав
зір +2,5. У 75 років пишу і читаю без
окулярів. 097-621-70-42, Михайло
Семенович (Київська обл., Вишгородський р-н, с. Катюжанка, вул.
Поштова, 24).
ШУКАЮ
Самотню, чуйну жінку, яка може
підтримати у важкі хвилини життя. Мені 60 років, зріст – 175, вага
– 68 кг. Проживаю у селі. Думаю,
що знайшов би порозуміння з
жінкою віком 58-65 років, акуратну, порядну, без шкідливих
звичок, незалежну від своїх дітей
та готову до переїзду. Не має значення віра та національність. 068110-09-26, Леонід.

Передплата на «РІДНЕ СЕЛО»
не закінчується ніколи!
Вартість
грн

Послуги
пошти, грн

З питань розміщення реклами,
оголошень, передплати звертатися
за тел.: 068-303-12-49,
e-mail: pr@ridneselo.com

1 міс.

7,6 ....... 0,95

Надруковано у друкарні
ТОВ «Мега-Поліграф».
04073, м. Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14.
Наклад №15 (112) — 11270 примірників

3 міс. 22,8 ..... 2,15

2 міс. 15,2 ..... 2,15

А дешевше
не знайти,
кажу вам!

