
1

Видано до сторіччя 
видавництва художньої літератури

«Дніпро»



2



3

Володимир

ЧОПЕНКО

АГРАРНИЙАГРАРНИЙ
ДИЛІЖАНСДИЛІЖАНС

Публіцистика

Київ
Видавництво «Дніпро»

2019



4

УДК 821.161.1’06-92:63
          Ч-75

ISBN 978-966-578-304-6
© Чопенко В. Г., 2019
© Плаксюк Ю. О., передмова, 2019
© Видавництво «Дніпро», 2019

Чопенко В. Г.
Аграрний диліжанс. Публіцистика / Передм. Ю. Плаксюк. — 

К.: Дніпро, 2019. — 456 с.
ISBN 978-966-578-304-6
Агропромисловий комплекс наразі називають локомотивом української еко-

номіки. Він направду таким і є: вивозить за кордон зернові, соняшникову олію, 
а звідти тягне валютну виручку, поповнюючи бюджет. Торгуємо переважно сиро-
виною, а не продукцією з високою доданою вартістю. Окремі ж галузі, приміром, 
тваринництво, — молочне і м’ясне скотарство, — у своєму розвиткові схожі не на 
локомотив, а на паротяг братів Черепанових із таким же низьким коефіцієнтом 
корисної дії. 

Додайте до цього негативу корупцію, хабарництво, низький професійний 
вишкіл керівної ланки Міністерства аграрної політики і продовольства, щоріч-
ні обрізані бюджети на виробничі потреби аграріїв, змілілу державну підтримку 
фермерів, занепалу соціальну сферу на селі і здичавіле життя мешканців глибин-
ки... Тому автор порівнює цей «поступ» навіть не з паротягом, а з архаїчним дилі-
жансом на не змащених, скрипучих колесах. 

Власне, книга «Аграрний диліжанс» — це силянка кращих публікацій автора 
у тижневику «Дзеркало тижня», що хронологічно охоплює період від 2001 року і 
до сьогодні. За ними можна простежити злети і спади у багатовекторній галузі, — 
у рослинництві, тваринництві, харчопереробній сфері, земельних відносинах, 
у сільському житті-бутті. Кожна публікація — це дохідливо, соковито виписана 
конкретна ситуація, збагачена аналітикою, пуб ліцистичними вкрапленнями і ко-
ментарями фахівців. 

Книга, розрахована на широке коло читачів, водночас може слугувати прак-
тичним посібником для журналістів, котрі спеціалізуються на аграрній тематиці. 
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