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РІК ТОМУ, 22 БЕРЕЗНЯ 2017-ГО, В ДЕНЬ ВЕСНЯНОГО 
РІВНОДЕННЯ НА МОНАСТИРСЬКОМУ  ОСТРОВІ 
ГОРДОГО ДНІПРА БІЛЯ ПІДНІЖЖЯ ПАМ'ЯТНИКА 
ВЕЛИКОМУ КОБЗАРЮ ТАРАСУ ШЕВЧЕНКУ УРОЧИСТО 
ПРОГОЛОСИЛИ ПРО СТВОРЕННЯ У НАШІЙ ОБЛАСТІ 
УКРАЇНСЬКОЇ ЕТНІЧНОЇ ГРОМАДИ. ЯК ЧАСТКИ-
ЗАГОНУ ВСЕСВІТНЬОГО ОБ'ЄДНАННЯ УКРАЇНЦІВ 
БУДЬ-ЯКИХ КОНФЕСІЙ ТА ВІРОСПОВІДАНЬ, КОТРІ 
МАЮТЬ УКРАЇНСЬКЕ КОРІННЯ І ОТОТОЖНЮТЬ 
СЕБЕ З ЕТНІЧНИМИ УКРАЇНЦЯМИ, УСВІДОМЛЮЮТЬ 
НАГАЛЬНУ НЕОБХІДНІСТЬ У ЗАХИСТІ, ЗБЕРЕЖЕННІ І 
РОЗВОЇ УНІКАЛЬНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ. ЗАСНУВАЛИ 
І НА СІЧЕСЛАВЩИНІ ЄДНАННЯ КОРІННИХ ТУТ 
УКРАЇНЦІВ, ВИХОДЯЧИ, ЯК ЗАЯВИЛИ У ЗВЕРНЕННІ 
ДО ЗЕМЛЯКІВ СВОЇХ, ЗІ СМЕРТЕЛЬНОЇ НЕБЕЗПЕКИ. 
ЯКА НИНІ НАВИСЛА НАД УКРАЇНЦЯМИ ТА УКРАЇНОЮ 
У ЗВ'ЯЗКУ З РЕАЛЬНОЮ ЗАГРОЗОЮ ЗНИЩЕННЯ ТА 
ЗНИКНЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ЕТНОСУ ЯК ТАКОГО. А 
ЩЕ ПРОГОЛОСИЛИ, ЩО УСВІДОМЛЮЮЧИ Й СВОЮ 

ВИ ЗНАЄТЕ, ЩО ВИ УКРАЇНЦІ, ЧИ НІ?
Бо знайте, як писав видатний майстер слова 

Василь  Симоненко, ще не вмерла Україна, і не умре
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД БОГОМ, ВЛАСНОЮ 
СОВІСТЮ, ПОПЕРЕДНІМИ, НИНІШНІМИ, СУЩИМИ 
ТА ПРИЙДЕШНІМИ  ПОКОЛІННЯМИ УКРАЇНЦІВ, А 
ТАКОЖ ПРОДОВЖУЮЧИ ТИСЯЧОЛІТНІ ТРАДИЦІЇ 
НАШОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ. 
БЛАГОСЛОВИЛА Ж ІНІЦІАТОРІВ СТВОРЕННЯ І У 
ДНІПРІ ЕТНІЧНОЇ ГРОМАДИ, ЗАЯВИЛИ, УКРАЇНСЬКА 
ЗЕМЛЯ, ЩО РЯСНО  ПОЛИТА КРОВ'Ю ГЕРОЇЧНИХ 
ПРЕДКІВ І ГУСТО ЗАСІЯНА ЇХНІМИ КІСТКАМИ. 
А ПІДСТАВИ, ЯКІ ДАЛИ  ПРАВО СТВОРЮВАТИ 
НА ЦІЙ ВЛАСНІЙ ЗЕМЛІ РІШУЧЕ ТОВАРИСТВО 
З ПОРЯТУНКУ СВОЄЇ  НАЦІЇ – ПРАВО НА 
САМОВИЗНАЧЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНЕ СТАТУТОМ ООН 
ТА ІНШИМИ МІЖНАРОДНИМИ ЗАКОНОДАВЧИМИ 
ДОКУМЕНТАМИ. А ЩЕ НА ПІДСТАВІ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО 
ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ ТА АКТУ ПРОГОЛОШЕННЯ 
НЕЗАЛЕЖНОСТІ І КОНСТИТУІЦІЇ УКРАЇНИ – 
ЗАКІНЧУЮЧИ ЗДОРОВИМ ГЛУЗДОМ ТА РОЗУМІННЯМ 
МІСІЇ, ЯКА ВИПАДАЄ НА ДОЛЮ НИНІШНЬОГО 

ПОКОЛІННЯ УКРАЇНЦІВ ПРОДОВЖУВАТИ І МНОЖИТИ 
СПОКОНВІЧНІ НАЦІОНАЛЬНІ, ІСТОРИЧНІ, ДУХОВНІ, 
ТЕРИТОРІАЛЬНІ, СОЦІАЛЬНІ, ТВОРЧІ, ЕКОНОМІЧНІ, 
НАУКОВІ, КУЛЬТУРНИЦЬКІ І ПОЛІТИЧНІ НАДБАННЯ, 
ІНТЕРЕСИ ТА ПОТРЕБИ І ТРАДИЦІЇ НАШОГО НАРОДУ. 

За годину до початку ХІІ сесії 
Дніпропетровської обласної ради 
16 березня під її стінами почали 
збиратися люди на мітинг за 
ухвалення сесією звернень до 
Верховної Ради, затверджених 
на народному віче 18 лютого.  
Перша частина цих вимог 
озвучена під стінами парламенту 
ще 17 жовтня минулого року і 
підтримана низкою політичних 
партій і громадських організацій. 
Як зазначає директор Агенства 
моделювання ситуацій Віталій 
Бала, сучасна влада обіцяла ці 
реформи ще зі сцени Революції 
Гідності. Але народні обранці 
досі вперто ігнорують їх. Тому 
число вимог закономірно зросло 
- відставка Президента Петра 
Порошенка, ухвалення законів про 
імпічмент, вибори до парламенту, 
Антикорупційний суд, зняття 
недоторканності, саморозпуск 
Верховної Ради тощо.  

ТА ЗАМІСТЬ вийти до людей, 
прислухатися до їхньої думки 
обласна влада з самісінького ран-

ку… заховалася в будівлі за щільним 
загоном правоохоронців! Тобто діє 
точнісінько так, як і в Києві. З тією 
лиш відмінністю, що в столиці пра-
вової держави «охоронці прав» навіть 
дубасили в лютому увесь посполитий 
люд на очах всенького світу… Вочеви-
дь, кривавий життєвий «досвід» «па-
пєрєдніков» геть нічому не навчив їх-
ніх спадкоємців.

Перед облрадою люди готують 

плакати з вимогами до депутатів. Най-
дужче всіх бентежить те, що українсь-
ка влада не робить того, на що її деле-
гували виборці. 

- Не змінивши власну свідомість, 
не змінимо систему влади, - переко-
наний пенсіонер Валерій Назарен-
ко. – Нідерланди, Бельгія двісті літ 
виборсувалися з імперських пут. Ми 
рухаємо колесо історії, робимо те, що 
совість і розум підказує. Обов’язково 
доведемо до кінця все, за що взяли-

ся. Україна житиме по правді, а не 
за чиїмись забаганками. Нас ніколи 
не привчать до того, що хабарник і 
злодій – це добре, а обманювати і ду-
рити – патріотично.

- Чому я маю мітингувати в шісде-
сят чотири роки? – доповнює колегу 
Костянтин Писаренко. – Хіба днями 
стояти - це «заслужений відпочи-
нок»? Але йду, бо підіймається росій-
ське «болото». У Прибалтиці вигна-
ли його з телеефіру, аж загуло, а ми 

й досі танцюємо під їхню музику. 
Країна в нас – чудова, але держава – 
клептократична… Скільки молоді за-
гинуло на фронті! А скільки виїхало? 
Чому добровольців садять? Двадцять 
сім років нацією ніхто не займався, а 
вона є основою держави! Нас душать 
постійно тарифами, пенсія – 1, 4 ти-
сячі, зарплата – дві. А у них зарплати 
і премії - сотні тисяч, є вже й мільйо-
ни! За що? За які «заслуги»? Хіба це 
по правді? Теоретиків у нас багато, 
а практик один – Саакашвілі, лише 
йому вірю. Він вже зробив пристойне 
життя людям, зробить і вдруге. Треба 
всім дружно навколо нього об’єднати-
ся, і все вийде.

- Висновки щодо дій влади варто 
робити постійно, - каже підприємець 
Володимир Костенко. – Та ментально 

ми надто жаліслива нація. З 88-го беру 
участь у всіх мітингах у Дніпрі, інакше 
не буде гідного життя. Але увагою лю-
дей спритно маніпулюють, показують 
різні шоу, щойно Надю (Савченко. - 
Ред.) оголосили «терористкою». Отак 
одурманюють усіх, вони й голосують 
згодом за найбільшого пройдисвіта. 
Ми втрачаємо час і купу людей, а во-
рог вже всередині країни! 

Можновладці гарантують 
тільки собі добробут   П ротест

С амовизначення

Законопроект № 8121 «Про внесення 
змін до Земельного кодексу України 
та деяких інших законодавчих 
актів щодо протидії рейдерству», 
покликаний мінімізувати 
аграрне і земельне рейдерство, 
зареєстрований у Верховній Раді              
14 березня.
«Після того, як в Раді був провалений 

президентський законопроект № 7363, який 
містив низку антирейдерських норм, по-
трібно шукати інші законодавчі шляхи для 
вирішення проблеми аграрного і земель-
ного рейдерства, яка сама по собі нікуди не 
зникла. Тому ми спільно з представниками 
майже всіх фракцій і груп парламенту (всьо-
го - 32 народних депутати) зареєстрували 

окремий законопроект на цю тему», - пояс-
нив голова земельного підкомітету аграрно-
го комітету ВР Олег Кулініч.

Законопроектом передбачено збіль-
шення гарантійного внеску для учасників 
земельних торгів до 50% з 5% річної оренд-
ної плати і заборона знижувати орендну 
плату, встановлену за результатами аук-
ціону, після укладення договору оренди. 
Це, на думку авторів законопроекту, уне-
можливить ситуацію, коли учасники торгів 
фактично зривають аукціон, спочатку про-
понуючи явно завищену орендну плату, 
потім відмовляючись підписувати договір.

Крім того, передбачається оцифруван-
ня всіх наявних у Держсгеокадастру відомо-
стей про раніше видані державні акти і за-

реєстровані договори оренди і їх внесення 
до кадастру, протидія підробці документів, 
що надаються для реєстрації, за рахунок 
можливості власнику земельної ділянки та 
учаснику господарського товариства підпи-
сати у нотаріуса документ, за яким будь-які 
дії з управління цим об'єктом, або земель-
ною ділянкою, або часткою в статутному 
капіталі повинні відбуватися за нотаріаль-
ними договорами (своєрідний арешт на 
майно з ініціативи власника).

Порушення встановлених термінів про-
ведення державної реєстрації юридичної 
особи, фізичні особи-підприємця або гро-
мадського формування, вимога про подан-
ня не передбачених законом документів, а 
також порушення порядку держреєстрації 

прав на нерухоме майно тягне за собою 
накладення штрафу від 400 до 500 неопо-
датковуваних мінімумів доходів громадян 
(НМД становить 17 грн - ІФ ). Повторні пра-
вопорушення схожого характеру протягом 
року тягнуть за собою штрафи в розмірі від 
500 до 1 тис. НМД.

Як зазначають автори законопроекту, 
його ухвалення допоможе здійснювати 
онлайн-внесення відомостей до кадастру 
через електронний документообіг, отриму-
вати будь-яку інформацію з Держземкада-
стру в електронній формі. Документ спри-
ятиме запобіганню випадкам подвійної 
реєстрації договорів оренди землі за раху-
нок автоматизації взаємодії між кадастром 
та Держреєстром прав на нерухоме майно.

Законопроект проти аграрного рейдерства
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Про справжнє сільськогосподарське диво - біодобрива 
Azoter - писалося не раз. Завдяки їм овочі, зернові, 

бобові та баштанні ростуть здоровими й дають 
екологічно чистий врожай. А ще біодобрива Azoter 

сприяють тому, аби поле краще родило.
Нам не раз дякували за хорошу підказку щодо 

використання цих препаратів картоплярі, адже 
результат, кажуть, «просто неймовірний, небачений. 

Сьогодні ми би хотіли більше розповісти про Azoter,            
а ще соняшник, згадаємо про сою і кукурудзу.

У кожній краплі - мікрозавод
Найперше хочеться нагадати, що ж собою являють біодобрива 

Azoter.
- Біопрепарати серії Azoter діють одночасно як добрива та регу-

лятори росту, а також володіють фунгіцидними вла стивостями, - по-
яснює директор фірми «Азотер Україна» Віктор Матрунчик. - Вони 
рекомендовані та погоджені у Європейському Союзі та в Україні 
(«Органік Стандарт») для органічного землеробства.

Це така система вирощування сільськогосподарських культур, 
яка передбачає цілковиту відмову від хімічних засобів захисту рос лин 
від шкідників та хвороб, відмову від гербіцидів, мінеральних добрив 
та інших хімічних засобів, що є токсичними або мають тривалий 
період розкладання в навколишньому середовищі. А ще - від ГМО, 
синтетичних стимуляторів росту... Думаєте, це не реально? Продук-
ція Azoter переконує: це можливо.

Особливість нашої продукції в тому, що у біопрепаратах Azot-
er запатентовані одні з найефективніших штамів бактерій, які є в 
природі. Вони працюють у ґрунті, як мікрозавод. Мікроорганізми 
витягують азот з повітря під час свого життєвого циклу, а коли від-
мирають - віддають його городині. А ще Azoter переводить ті елемен-
ти з ґрунту, що слабо засвоюються, у форму, яку легко поглинають 
рослини. Йде абсолютно природний процес. Біодобрива «Азотер» 
до зволяють керувати термінами розвитку культур та заощаджу вати 
мінеральні добрива за рахунок підвищення коефіцієнту їх засвоєння 
з ґрунту, а засоби захисту рослин - за рахунок зменшення їх кількості.

А разом вони ще й заощаджують паливно-мастильні матеріа-
ли та знижують експлуатаційні витрати, адже препара ти вносяться 
одноразово. Це сприяє зниженню собівартості продукції і підвищен-
ню рентабельності виробництва.

Біофунгіцид - замість пестицидів
Цінність біопрепаратів Azoter й в іншому - вони не лише спри-

яють збереженню родючості ґрунтів, але й відновлюють їх природ-
ну родючість. Завдяки їм швидше на полях розклада ються залишки 
рослин.

Щодо засобів захисту, то в комплекс Azoter входить біофунгіцид 
Тгісhodermа Наrsianum. Він теж природного по ходження і не містить 
у собі «хімії». Це надзвичайно важливо, адже, якщо не захистиш рос-
лину від шкідника, вона може за гинути. А якщо використовуєш бага-
то отрути - шкодиш собі.

Вчені порахували: людство недобирає в середньому 34% потен-
ційно можливого врожаю через втрати від патогенних організмів! 
Тож тільки в Україні зареєстровано понад тисячу пестицидів, які 
борються з хворобами рослин. Але вони не гативно впливають на 
здоров’я людини. Та ще й з кожним ро ком доводиться збільшувати 
кратність хімічних обробок, бо шкідник звикає до препаратів.

Біофунгіциди - це природна відповідь патогенам. Тгісhodermа 
Наrsianum найефективніший борець із фузаріозом та гнилями, доз-
воляє повністю виключити за стосування пестицидів! Він є надійною 
гарантією екологічної безпеки врожаю. Продукція, вирощена за його 
допомогою, придатна для дієтичного і дитячого харчування.

І КАРТОПЛЯ, І СОНЯШНИК, І КУКУРУДЗА - 
всі рослини хочуть AZOTER ЧУДОВІ ВРОЖАЇ                                 

З БІОДОБРИВАМИ ЦІЄЇ ТОРГОВОЇ 
МАРКИ ЗБИРАЮТЬ АГРАРІЇ
Щоб повним було кожне зернятко!

Біопрепарати Azoter покращують мінеральне живлен ня, підви-
щують продуктивність рослин та якість продукції. У цьому переко-
налися вже десятки крупних аграріїв України. На Волині першими 
взялися перевіряти його дію відомі картоплярі. Поступово почали 
застосовувати Azoter на інших полях - де ростуть соя, кукурудза та 
інші культури. Отримані врожаї стали найкращою рекламою для 
компанії. А ще - результати лабораторних аналізів, які підтвердили: 
продукція екологічно чиста. Тож сьогодні Azoter знають у всіх куточ-
ках України!

Чудові показники із цією біопродукцією отримує харківський 
ТД «Шубське». Торік керівництво, зацікавившись новинкою, виріши-
ло і собі спробувати Azoter у дії. Вирощують чимало сільськогоспо-
дарських культур. «Експериментальний» акцент зробили на соняш-
нику, кукурудзі та сої.

- Ми виділили по тридцять гектарів на кожну із цих культур, аби 
побачити, чи справді такий добрий результат, як чуємо від інших, - 
каже керівник ТД «Шубське» Владислав Черниченко. - Скажімо, від 
посівів соняшнику взяли десять відсотків площ. Перед культивацією 
ґрунту внесли Azoter з біофунгіцидом. Уже на першому місяці веге-
тації була помітна різниця між рослинками на полях, де застосували 
ці препарати, а де - ні. Там, де були біодобрива, стебла виглядали 
значно міцнішими, мали більше листочків.

Суттєву різницю аграрії побачили пізніше. На необроблених ді-
лянках почало жовтіти листя, соняшники похили ли свої голівки. А 
на тих, де «працював» Azoter, - ні. Стебла з листям мали соковито-зе-
лений колір і радували значно більшими суцвіттями, ніж сусідні. А 
під час збору врожаю кошики на експериментальній ділянці вразили 
тим, що вони не мали «порожнин» - повним було кожне зернятко!

Економіка та якість
- Однозначно, з використанням біодобрив Azoter «натура» вихо-

дить краща. Скажімо, на кожному гектарі соняшнику ми отримали в 
середньому на 14 центнерів продукції більше. Цікаво, що й вага само-
го зернятка, порівняно із зернятком з іншої, не обробленої ділянки, 
теж більша. Ми це перевіряли, зваживши по літру. Різниця виходить 
близько шістдесяти грамів. Отже, і маслянистість вища, - радіє Вла-
дислав Володимирович.

- А чи сподобався вам Azoter у «співпраці» з кукурудзою та соєю? 
- цікавлюся.

- По кукурудзі ми теж отримали хорошу прибавку - по додатко-
вій тонні з гектара, - каже керівник. - Що ще важли во - це те, що зерно 
на рослинах, вирощених з Azoter, було значно сухішим, більше воло-
ги віддало. По сої в цьому році результат трохи скромніший - плюс 
по три центнери з гекта ра. Але це теж значний прибуток, погодьтеся.

- То цього року не відмовитеся від біодобрив? - перепитую.
- У жодному разі. Навпаки, у кілька разів збільшимо площі, на 

яких будемо застосовувати Azoter. Також спробуємо, як він подіє на 
гречку.

Підсумовуючи нашу розмову з господарниками та 
працівниками агропідприємств хочемо звернути Вашу увагу 
на той факт, що використання біопрепаратів в су часному 
агровиробництві відкриває нові можливості до збільшення 
врожайності та покращення якості вирощеної продукції і, як 
наслідок, зменшення собівартості продукції.

Наталія КРАВЧУК.

ТзОВ «Азотер Україна»: проспект Волі, 50, м. Луцьк.
 (0332) 72-95-52, (067) 332-22-99, (050) 585-27-62. www.azoter-ukraine.com.ua

За останні десятиріччя в багатьох країнах світу, в тому числі й в Україні, 
для отримання високоякісного врожаю широко застосовують комплексні 
гумінові біопрепарати - серед них найефективніші «Вермимаг» та «Вермийодіс» 
виробництва ПП «Біоконверсія».До їх складу входять гумати, фульвокислоти, 
амінокислоти, вітаміни, природні фітогормони, рістактивуючі речовини, а 
також понад 20 різних макро- (азот, фосфор, калій), мезо- і мікроелементsв 
(магній, бор, молібден, мідь, цинк, залізо, селен) та спори ґрунтових організмів, а 
«Вермийодіс» містить іще й біологічний йод.

ТЕХНОЛОГІЄЮ вирощування с.-г. культур передбачено допосівне оброблення насіння та одно- 
або дворазове обприскування рослин під час вегетації та фертигації (додавання до поливної 

води у системі крапельного зрошення), препаратами «Вермимаг» - 5-7 л/га, або «Вермийодіс» 
- 4-5 л/га в баковій суміші з мінімальною кількістю міндобрив (ам. селітра - 5-7 кг/га, або кар бамід 
-10-12 кг/га, або сульфат амонію чи КАС 10-12 кг/га).
Поживні речовини, що є складниками біостимуляторів «Вермимаг» та «Вермийодіс», на несені на 
поверхню надземної маси, рослини швидко поглинають, відбувається процес синтезу, аналогіч-
ний тому, що й з елементами, які надходять до рослини через кореневу систему, однак у 5-8 разів 
швидше.
При цьому кількість цукрів у рослинах зростає на 20-25%, збільшуються показники фото-
синтетичної діяльності рослин на 12-30%, що забезпечує приріст урожаю на 20-35% (навіть у 
посушливі 2015-2016 рр.).
Установлено їхню високу фунгіцидну й бактерицидну активність, обумовлену наявністю бактері-
остатичних білків, які виділяє сапрофітна мікрофлора кишківника дощового черв’яка у процесі 
вермикультивування. Це уможливлює зменшити внесення пестицидів на 15-20 %.
Застосування органічних добрив-біостимуляторів «Вермимаг» і «Вермийодіс» у баковій суміші з 
мінеральними добривами під час листкового (позакореневого) підживлення рослин забезпечує 
85-90% засвоєння азоту рослиною, тоді як із добрив, унесених у ґрунт через кореневу систему, 
засвоєння його становить 30-40%. Тобто, витрати на азотні добрива можна зменшити на 25-40%.
Досвід господарств Івано-Франківської, Львівської, Київської, Кіровоградської, Мико лаївської, 
Одеської, Чернігівської та інших областей свідчить, що навіть в особливо посушливі роки біости-
мулятори-добрива забезпечують приріст урожаю культур, ц/га: зернових - 5,4-9,2; ріпаку - 4,2-6,4; 
сої, соняшнику - 5,2-7,3; кукурудзи на зерно -17,5-21,3; рису - 8,2-12,1; овочів -70,5-120,4 ц/га.
Дослідження з вивчення ефективності застосування «Вермимагу» та «Вермийодісу» на озимих і 
ярих культурах, проведених ученими ІСМАВ НААН у Чернігівській та інституту рослинництва 
ім. Юрьєва в Харківській областях, по вивченню їхнього впливу на формування продуктивності 
насіння соняшнику, засвідчили про їхню високу ефективність під час застосування для передпо-
сівного оброблення насіння та одно- і дворазового обприскування рослин під час вегетації.
У ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Тернопільської області 2016 року внаслідок допосівного обро-
блення насіння й одноразового обприскування препаратом «Вермимаг» (5 л/га) навіть за умов 
випадання під час вегетації лише 50-60 % опадів від потреби врожайність ячменю ярого зросла на 
13,3 ц/га, а за одноразового обприскування посівів пшениці озимої приріст урожаю склав 3,5 ц/га, 
ріпаку озимого - 4,7 ц/га.

Високу ефективність забезпечує застосування біотехнологій і на бідних ґрунтах Перед- карпаття. 
У ПФ «Богдан і К» Івано-Франківської області щорічно засівають 35-45 % площі зернобобовими 
культурами і культурами на сидерат. На всій площі вирощування озимих і ярих культур прово-
дять деструкцію соломи препаратом «Вермистим-Д», у т. ч. на площі 520 га сумісно з сидератом.
Тривале застосування на площі понад 2000 га препаратів «Вермимаг» і «Вермийодіс» за безпечує 
отримання по 80-118 ц/га кукурудзи, 35-45 ц/га сої та соняшнику, а також високих урожаїв інших 
культур. Зокрема, 2016 року обприскування рослин біостимуляторами сприяло підтримуванню 
процесу фотосинтезу за умов перевищення допустимих температур на 2-4°С. Це дало змогу 
рости й розвиватися рослинам за умов, коли температура навколишнього природного середови-
ща сягала понад 33-36°С, що особливо актуально для більшості регіонів останнім часом. За таких 
умов на площі 510 га отримали 46,1 ц/га соняшнику (приріст урожаю -13,8 ц/га). На площі 27 га 
зібрано 88 ц/га пшениці озимої сорту Богдана, а врожайність сорту Акратос на площі 26 га склала 
98 ц/га (приріст 12-17 ц/га). У 2017 році зібрано по 88 ц/га озимого ячменю, по 53 ц/ га гороху, а 
з площі 190 га зібрано рекордний урожай - по 52 ц/га сої. Біотехнології забезпечили зменшення 
витрат на придбання мінеральних добрив і пестицидів на 30-40 %.
Слід зазначити, що сусідні господарства, які не застосовували біотехнології, зібрали в 1,5-2 рази 
менші врожаї соняшнику та сої, ніж ПФ «Богдан і К». Досвід господарств різних областей України 
свідчить про значні переваги запропонованих біологічних препаратів. Так, за даними асоціації 
виробників сої, понад 8 тис. фермерів вирощують її на невеликих площах і збирають лише по 
13-15 ц/га зерна. Застосувавши одно-дворазове обприскування рослин під час вегетації препарата-
ми «Вермимаг» або «Вермийодіс», можна отримати додатково щонайменше 3-4 ц/га сої, тобто у 
масштабах країни - сотні тисяч тонн високорентабельної продукції.
Однак дивує позиція керівників окремих малих і середніх фермерських господарств, які, дивля-
чись на великі агрокомпанії (які неналежно дбають про родючість грунтів, а застосовують високі 
дози мінеральних добрив і пестицидів, значна кількість їх неохоче займається біологізацією зем-
леробства), недостатньо уваги приділяють процесам поліпшення родючості грунтів та охорони 
довкілля.
Отже, біопрепарати виробництва ПП «Біоконверсія» покращують родючість ґрунту (поліпшують 
його водно-фізичні властивості, активізують життєдіяльність мікрофлори, по силюють міграцію 
поживних речовин, знижують стрес від пестицидів), забезпечують приріст урожаю, дають змогу 
зменшити витрати на придбання пестицидів і мінеральних добрив, змен шити техногенний прес 
на довкілля.
Детальнішу інформацію можна отримати в ПП «Біоконверсія»

ЗАСТОСОВУЮЧИ  БІОСТИМУЛЯТОРИ-ДОБРИВА   ВИРОБНИЦТВА                             
ПП   «БІОКОНВЕРСІЯ»,  ЗАБЕЗПЕЧИМО  ВИСОКИЙ  УРОЖАЙ  У  2018  РОЦІ

Адреса: 76018, м. Івано-Франківськ, 
вул. Гаркуші, 2, тел.: (0342) 53-11-30; 53-05-88; 
тел./факс (0342) 71-62-38; моб. 067-34-34-527; 

067-34-22-188; e-mail:vermos2007@ukr.net
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! Якщо ти хочеш зміну в майбутньому - стань 
цією зміною в сьогоденні

ОПІВДНІ біля обласної ради 
зібралися кілька сотень лю-
дей з гаслами «Порошенка 

у відставку!», «Чемодан – вокзал 
– Мальдіви!», «Народ – єдине 
джерело влади!» тощо. Мітинг 
відкриває голова АФЗУ Дніпро-
петровщини, депутат облради 
Анатолій Гайворонський:

- Ми всі, хто працює на землі, 
в установах чи на заводах, разом 
з ветеранами праці прийшли 
сюди до депутатів облради з про-
ханням проголосувати за вимоги 
народного віче 18 лютого! Най-
головнішою є негайна відставка 
Президента Петра Порошенка, 
бо за його правління корупція в 
державі набула небачених розмі-
рів. Молодь від таких «порядків» 
тікає світ за очі - шукати кращу 
долю, пенсіонери ледь животі-
ють на жалюгідні пенсії. А прав-
ляча верхівка в цей час багатіє, 
виводить кошти в офшори! Тому 
є в нас і вимоги про оновлення 
виборчого закону, антикорупцій-
ний суд, розпуск Верховної Ради 
тощо. Перемога буде за народом 
України!

Серед протестуючих кілька 
десятків людей стоять під пла-
катом «Захистіть «Колобок» від 
рейдерів!» Директор обласного 
дитячо-юнацького центру між-
народного співробітництва Неля 
Гончар висловлює обурення рей-
дерською атакою:

- Наш заклад охоплює близь-
ко п‘яти тисяч дітей, яким при-
щеплюємо здоровий спосіб жит-
тя і виховуємо в національно-па-
тріотичному дусі. Діти займа-
ються туризмом, спортивним 
орієнтуванням, беруть активну 
участь в змаганнях «Джура», «Со-
кіл» тощо. Та непоступливість 
трудового колективу незаконним 
фінансовим оборудкам обласної 
влади стала причиною реорга-
нізації «Колобка», тобто рейдер-
ського захоплення! Є закон, який 
забороняє закривати позашкіль-
ні заклади, тому будемо звертати-
ся до суду, якщо обласні депутати 
залишаться сліпоглухонімими до 
вимог педагогів, батьків і дітей!

Вкрай емоційним був і виступ 
підприємця Марини Самітової:

- В Україні вже діє закон, коли 
за десяток-другий тисяч гривень 
боргу комунальникам у власника 
можуть відібрати квартиру навіть 
без виклику до суду! Люди добрі, 
отямтеся, відірвіться від телевізо-
ра! Вийдіть на вулицю, ми стоїмо 
мирно, але нас можуть довести!

Справді, за так званим «на-
казним провадженням» суд без 
виклику боржника може зобов’я-
зати державну виконавчу службу 
стягти борг. Коли ж рухомого 

Можновладці гарантують 
тільки собі добробут   

 Магатма Ґанді, індійський державний діяч

майна катма, то за суму, що пе-
ревищує 20 мінімальних зарплат, 
квартира йде з молотка. А люди-
на опиняється на вулиці - безро-
бітня, хвора, з малими дітьми і т. 
п. Ось така «гуманність». Висту-
паючі на мітингу наводили різні 
факти бездіяльності влади або її 
злочинної «діяльності». Зокрема 
Ольга Семенюк, відома волон-
терка з Криничанського району, 
зазначила:

- Нашого бійця АТО Віктора 
побили 26 лютого правоохоронці 
в Києві на Майдані. Хіба це пра-
вове поле? Що за чотири роки 
зроблено? У нас скрізь сидять 
маленькі порошенки! Брехня по-
стала гірша, ніж була! Корбан, 
Шустер, Саакашвілі – кого ще ви-
кинуть за кордон?

Кілька людей розповіли про 
Павлоград, боротьбу шахтарів 
за свої права. Координатор Руху 

Нових Сил по Західному Донбасу 
Юрій Марченко повідомив:

- Двадцять вісім тисяч шахта-
рів отримали вищу зарплату зав-
дяки страйкам проти ДТЕК Рина-
та Ахметова. Треба вірити в себе, 
друзі, разом ми є незламною си-
лою! Якою може бути торгівля з 
окупованими територіями, коли 
йде війна? Сини Порошенка, зяті 
Путіна не воюють, тому вона три-
ває вже п‘ятий рік. Годі терпіти 
гаранта, який нічого не гарантує!

За попередньою домовлені-
стю, на сесію мали зайти 20 про-
тестуючих, щоб розповісти про 
свої вимоги депутатам. Та до се-
сійної зали не пустили нікого… 

- Дорвалися до влади, люди 
їх не цікавлять! - гірко підсумував 
голова «Самозахисту підприєм-
ців» Віктор Боровинський. - Щой-
но в залі банер з вимогою відстав-
ки Порошенка зірвали. Якщо 

поліція піде проти народу, якому 
присягла на вірність, то буде про-
клята до сьомого коліна! 

Врешті-решт протестуючі 
вирішили не вступати в про-
тиборство з правоохоронцями, 
щоб потрапити на сесію. Бо ця 
акція носила попереджуваль-
ний характер перед недільним 
загальноукраїнським протестом. 
Та депутати не дослухалися ні до 
вимог людей і віче 18 лютого, ні 
до голосів про захист «Колобка». 
Все ж є цікава деталь – найбільше 
голосів «проти» і «утримався» - 
26 зі 105 – отримало рішення сесії 
про присвоєння чергового рангу 
держслужбовця голові облради 
Глібу Пригунову та його заступ-
нику Мгеру Куюмчану. Тобто 
чверть  депутатів облради таки 
розуміє, що говорити зараз про 
якісь заслуги влади не зовсім 
етично.

Масові протести в Україні 
тривають майже півроку, влада 
відгороджується від них спинами 
спецпризначенців…

- Найгірше, що може від-
бутися після протестів – якщо 
Порошенко сприйме їхню ма-
лочисельність як довіру до себе 
і подумає, що тепер українцям 
можна чіпляти «на вуха» що 
завгодно, - зазначив політичний 
експерт Михайло Басараб. – Го-
ловне для влади – не здійснюва-
ти хибних вчинків. Ціна помил-
ки буде високою. І не лише для 
влади.

Промовисті факти – Прези-
дент Петро Порошенко не був 
29 січня в Крутах, а 9 березня у 
Києві не приїхав до пам’ятника 
Тарасу Шевченку. Скрізь його 
чекали люди, яким він гаран-
тував дотримання Конституції 
України. 

Репортаж вів 
Остап ВЕРНИГОРА. 

А МИНУЛОЇ НЕДІЛІ в Дніпрі відбувся організова-
ний мітинг за імпічмент Петра Порошенка. Про-
кинувшись вранці, активні громадяни були явно 

не в захваті від погоди за вікном. Але це ніяк не завадило 
їм зібратися на Європейській площі для того, щоб висло-
вити свою позицію щодо очільника держави. 

Як зазначили учасники акції, останньою краплею 
для них стала звістка про відпочинок гаранта на Маль-
дівах. За даними розслідування журналістів програми 
«Схеми», на свою відпустку П. Порошенко витратив 
майже 14 мільйонів гривень. У марші за імпічмент Пре-
зидента взяли участь громадські організації, політичні 
партії, а також пересічні громадяни.

Учасники маршу в обласному центрі разом із ав-
токолоною з кількох десятків автомобілів, як повідо-
мили на інтернет-сторінці «Руху нових сил» Дніпро-
петровщини, пройшли центральним проспектом 
міста, вимагаючи відставки Президента Порошенка 
та повного змінення системи влади в країні. Про-
тестна хода дійшла до пам’ятного хреста жертвам 
голодомору та політичних репресій на Привок-
зальній площі Дніпра, де відбулось народне віче.  
«Порошенко встановлює диктатуру в нашій державі. 
Інфляція, занепад економіки, зростання тарифів, то-

тальна корупція, продажні суди, збагачення олігархів 
при владі – це все складові тоталітарного режиму, проти 
якого українці вийшли на Майдан і продовжують про-
ливати кров на Сході країни» , - зазначив у своєму висту-
пі координатор «Руху нових сил» Дніпропетровщини 
Анатолій Гайворонський. 

 «За чотири роки «життя по-новому» не проведено 
жодної реформи, яка б покращила життя українсько-
го народу. Досі не покарані очільники режиму Яну-
ковича, а також ті, хто розстрілював Небесну сотню. 
Суди підконтрольні можновладцям і перетворились 
на інструмент розправи над політичними опонента-
ми Порошенка. Прокуратура слугує інтересам тих, 
хто при владі. Крим анексовано. Війна триває чотири 
роки! Молодь масово мігрує за кордон. Фактично в 
країні відбувається черговий «голодомор», що призво-
дить до зменшення чисельності населення України, 
влада розбудовує «путінську диктатуру»,   - відзначив 
Гайворонський.

Символічно, що проведення всеукраїнського маршу 
протесту співпало з четвертою річницею анексії півос-
трова Крим Росією, а також у день виборів Президента 
РФ, які давно перетворилися на пропагандистський 
фарс замість реального волевиявлення людей.

«Нам потрібне інше майбутнє! Гідність українців 
не продається! Ми продовжуємо боротьбу, наша мета 
– зміна системи державної влади в країні. Україна гідна 
нових політичних еліт. Наша вимога – негайна відставка 
Порошенка!» - зауважив Гайворонський.

Під час заходу шляхом голосування була при-
йнята відповідна Резолюція Віче, одностайно під-
тримана усіма учасниками акції. Документ містить 
чіткий план дій та завдань на найближчий період.  
Насамкінець, за традицією, дніпровські активісти на 
чолі із координатором «Руху нових сил» Дніпропетров-
щини Анатолієм Гайворонським рушили автоколоною 
«в гості» до одіозної судді Жовтневого районного суду 
м. Дніпра Н. Ткаченко задля вручення їй «Грамоти на-
родної недовіри» за грубе порушення законодавства 
України. «Наш візит до пані Ткаченко – це вияв непоко-
ри і протесту тій системі, що наразі панує в нашій кра-
їні, – зазначив Анатолій Гайворонський, - ми прагнемо 
чесного судочинства і дотримання букви закону, адже 
Україна – демократична держава з європейськими цін-
ностями!».

Аналогічні марші за відставку Президента пройшли 
в інших містах України та столиці. 

Підготувала Анна МЕЛЬНИК.

Протест
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ДЖОЛА ВЧИТЬ,
  ЯК У ГУРТІ ЖИТЬБ

! Україна починається з тебе В‘ячеслав 
ЧорновілА кабелі ріжуть, ріжуть...
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У багатьох, дуже багатьох місцевих держав-
них службовців і чиновників, громадських 
діячів та активістів усіляких рухів, нарешті й 
серед пересічних, як то кажуть, жителів Дні-
пропетровщини викликав здивування, якщо 
хочете, то й нерозуміння та заперечення факт 
створення осередку в області Української ет-
нічної громади. Мовляв, етнічні об’єднання 
національних меншин на зразок об’єднань і 
товариств вірмен чи  азербайджанців або єв-
реїв  сприймаються як цілком логічні. Люди 
різних національностей, потрапивши в інше 
традиціями і звичаями, ментальністю і так 
далі середовище, тяжіють одні до одних і волі-
ють зберігати себе як народ, етнос. А тут укра-
їнці в Україні переймаються тим же. Себто 
прагнуть не втрачати свою національну само-
бутність і зберігати багатющу й багатовікову 
спадщину, яка дістається нам в споконвічних 
звичаях та обрядах, моралі та етиці, мові і 

літературі, усній та самодіяльній творчості, в 
мистецтві й ремеслах, традиціях і побуті рід-
ного народу. В тому то й річ, каже голова Кола 
Громади Віктор Боровинський, що потреба 
у відродженні у своїй Україні українства, по-
вернення до його справжньої історії та його 
духовності дуже велика і являє собою завдан-
ня чи не номер один. Економічно сильну та 
справді й економічно та політично незалеж-
ну і самостійну та самодостатню і  самоспро-
можну державу розбудувати зможемо лише 
тоді, коли відчуємо та усвідомимо себе наро-
дом на своїй землі, який хоче на ній порядку, 
комфорту і благополуччя та розквіту для себе 
і своїх нащадків. Для своїх дітей і правнуків. 
Це не кажучи уже про почуття власної честі і 
гідності, а також здатності ставати пліч-о-пліч 
і відстоювати свої людські та національні інте-
реси. Чи не тому, що досі немає у нас, етнічних 
українців, на генному рівні єдності, рішучості 
і того, без чого народ як обезглавлений та доз-
воляє глумитися й збиткуватися над собою, і 
після більше, ніж четверті століття незалеж-
на Україна в набагато ще гіршому становищі 
опинилася, ніж була у наснаженому оптиміз-
мом 1991 році? Маючи тоді в стократ кращі 
стартові можливості сягнути розвою і соціаль-
них для народу вершин, нині Україна нещасна 
і бідна, знедолена і знекровлена навіть, згвал-
тована і понівечена, розграбована і зруйнована 
– ледве не позаду уже всіх на планеті. То й не 
випадково це, вважає лідер Української етніч-
ної громади на Дніпропетровщині Боровин-
ський, що «виникла наша дійсно для багато 
кого «несподівана» громада саме зараз, при 
теперішній владі».

- Оскільки прийшовши на крові Небесної 
сотні, яка полягла на барикадах Революції 
гідності, - продовжує Віктор Володимирович, 
- чинна зараз влада знищує не тільки Украї-
ну-державу, але і її корінний український люд 
з корінням, що чимдалі видно і неозброєним 
оком. На Євромайдані у Києві хіба не явно 
підозріло були застрелені кращі патріоти 
рідної Вітчизни і національно свідомі борці 
за інтереси всього нашого народу. А тепер і на 
Донбас добровільно  йдуть і призиваються чи 
не в першу чергу юнаки-українці, багато яких 
живими не  повертаються додому…

Але це, якщо хочете знати, дійсно «пря-
ме» винищення генофонду нації. А ще біль-
ших масштабів сягнуло «приховане». Бо як 
не називати геноцидом обернення у жебраки 
усіх у нас поголовно. Біднішого від українців 
народу нині у Європі уже не знайти, а у світі 
хіба кілька знайдеться в Африці або Латин-
ській  Америці. Та мало того, що більше двох 
третин нашого населення живе як то кажуть 
впроголодь – процентів 90-то харчуються тре-
тьосортними продуктами  невідомого похо-
дження. Скажімо, вітчизняне тваринництво 
вирізане з рогами й копитами, зате для так 
званих молочних харчів, а насправді їх замін-
ників, Україна зараз завозить найбільше у світі 
пальмової олії, яку всі інші країни, які поважа-
ють свій народ, завозять лише для змащення 
на «гарячих» заводах на зразок металургійних 
їхнього технологічного обладнання. Навряд чи 
випаде комусь з теперішніх дітей довго жити. 
Особливо враховуючи, що й нині ніби «ре-
формована» медицина зарадити явно уже не 
зможе. Або чому не хвилює, навпаки, мало не 
заохочується, - запитує Віктор Боровинський, 
зараз уже масовий від’їзд молоді за межі рід-
ної держави в пошуках кращої долі? Не потрі-
бен, виходить, тут «цей гордий і непокірний, 
якщо озиратися на його предків, народ». То як 

спокійно спостерігати і мовчати та нічого не 
робити для порятунку, коли українці у своїй 
Україні опинилися в полоні внутрішніх оку-
пантів?

Що треба якомога швидше позбуватися 
чинної нині влади, це ясно уже всім. Яким же 
чином позбутися і особливо як обрати спра-
ведливу та суто українську нову – це окрема 
тема для окремої розмови. Зараз же не менш 
важливо, вважають засновники в області Укра-
їнської етнічної громади, і відроджувати кож-
ному з нас у собі гордого патріота свого народу 
і своєї Батьківщини. Тільки співгромадяни, на-
ділені такими почуттями і якостями, зможуть 
стати повноправними господарями у власній 
країні. Тому провідні програмно-практичні 
цілі громади – створення  національних Цен-
трів у містах і районах області, участь в освіт-
ніх та культурних програмах і заходах, патрі-
отичне виховання передусім підростаючих 
поколінь, захист історичної пам’яті, духовної 
спадщини та інтелектуальних надбань, також 

просвітницька діяльність. Закінчуючи аж під-
тримкою талановитих і обдарованих укра-
їнців у бізнесі та підприємництві, творчості і 
громадській діяльності, в тому числі у волон-
терській, правозахисній і так далі. 

Зрозуміло, рік, який минає нині з часу ви-
никнення на Дніпропетровщині етнічної гро-
мади українців, термін ще невеликий, одначе 
землякам нашим запам’ятався і конкретними 
справами у її активі. Як от акцією протесту, 
котрою громадівці зажадали навіть звільняти, 
якщо нічого інше не допомагає, тих вчителів 
у місцевих українських школах, які продов-
жують викладати ті або інші предмети росій-
ською мовою. А викладають часом російською 
навіть… історію України – уявляєте? «І з цим 
миряться не лише директори шкіл, - каже Га-
лина Счасна, мати загиблого в зоні АТО бійця, 
яка виховує ще п’ятеро дітей, - а й керівники 
районних, міських та обласних закладів науки 
і освіти». Тим часом, продовжує жінка, «наші 
діти повинні вчитися рідною мовою, бо ж це 
Конституція і все нинішнє законодавство ви-
магає виховувати їх українцями». До речі, а 
напередодні, як дізнаємося з протоколу чер-
гових зборів Кола УЕГ, «багато роздумів ви-
кликали у членів громади відвідини одного з 
дитячих будинків Дніпра». І далі: «Мови про 
виховання дітей у відповідному духовно-па-
тріотичному сенсі взагалі не йде. А про сімей-
но-родинне тепло говорити й не доводиться: 
скільки б вихователі не намагалися жаліти 
й приголублювати вихованців будинку, їхнє 
життя тут наближене до щоденного виживан-
ня юних душ у складних і несприятливих та 
далеких від щирості й приязні умовах. І це не-
зважаючи на те, що їжі, одягу, іграшок і тому 
подібного тут не бракує. Коло УЕГ прийняло 
рішення долучитися до організації бажаного 
виховного процесу і посилення його потенці-
алу та сприяти реалізації програми «Кожну 
дитину в родину».

Ще одна акція, якою у листопаді мину-
лого року  не сумніваємося етнічна громада 
українців не залишила байдужими багатьох 
і багатьох у Дніпрі та на Дніпропетровщині – 
це заклик в пам’ять про померлих і загиблих 
земляків у роки Голодоморів запалити свічки 
у вікнах своїх осель. Уже півсвіту визнало ви-
нищення українців голодом геноцидом, а нам 
самим і Бог велів не забувати цієї трагедія сво-
го народу. Знову ж таки не дуже схоже, щоб 
у Дніпрі влада сприймала близько до серця 
й сумління та усвідомлювала цю потребу. 25 
листопада минулого року актив Української 
етнічної громади та «пересічний» народ, який 
давно треба вважати елітою нації, зібрався на 
привокзальному майдані обласного центру 
і прийняли Звернення до місцевих державо-
творців:

«ВЖЕ НЕ ОДИН РІК МЕШКАНЦІ ДНІ-
ПРА ЗВЕРТАЮТЬСЯ ДО МІСЦЕВОЇ АДМІ-
НІСТРАЦІЇ З ВИМОГОЮ ВСТАНОВИТИ 
ПАМ’ЯТНИК ЖЕРТВАМ ГОЛОДОМОРУ 
НА ПРИВОКЗАЛЬНІЙ ПЛОЩІ ЗАМІСТЬ 
КОЛИШНЬОГО МОНУМЕНТА КАТОВІ 
ПЕТРОВСЬКОМУ. САМЕ НА ЦЬОМУ МІС-
ЦІ У ДАЛЕКИХ 1932-33 РОКАХ ХОВАЛИ 
ОПУХЛІ ТІЛА ПОМЕРЛИХ ВІД ГОЛОДУ 
СЕЛЯН, ЯКІ ГИНУЛИ, НЕ СПРОМІГШИЬ 
ЗНАЙТИ ШМАТКА ХЛІБА ЧИ ЯКОЇСЬ 
ІНШОЇ ЇЖІ. ЙДЕ ЧАС, НА МІСЦІ ТРАГЕ-
ДІЇ НЕБАЙДУЖІ ГРОМАДЯНИ САМОТУ-
ЖКИ ВСТАНОВИЛИ ДЕРЕВ‘ЯНИЙ ХРЕСТ 
ТА ПРИТЯГЛИ СЮДИ МЕМОРІАЛЬНИЙ 
КАМІНЬ. ПІЗНІШЕ ДЕМОНТУВАЛИ БРО-
НЗОВОГО ПЕТРОВСЬКОГО, МАТЕРІАЛУ 

ЯКОГО ВИСТАЧИЛО Б НА ВИГОТОВЛЕН-
НЯ ГІДНОГО ЗНАКУ ВШАНУВАННЯ ЗА-
ГИБЛИХ ВІД ГОЛОДУ. АЛЕ ВЛАДА ДОСІ 
ЗАЛИШАЄТЬСЯ ОСТОРОНЬ І НАМАГА-
ЄТЬСЯ ЗАМОВЧАТИ ПОТРЕБУ НАГАДУ-
ВАТИ НАРОДУ  ПРО ЖЕРТВИ ГОЛОДО-
МОРУ.

ЗАРАЗ МИ ВЖЕ ВИМАГАЄМО НЕ 
ЛИШЕ СПОРУДЖЕННЯ МЕМОРІАЛУ. 
ДЛЯ ГЛИБШОГО СТАВЛЕННЯ ДО НА-
СЛІДКІВ ТРАГЕДІЇ НАШИМИ НАЩАДКА-
МИ МИ БАЧИМО ЗА НЕОБХІДНЕ ЗРОБИ-
ТИ ЦЕ МІСЦЕ ШАНОВАНИМ І НАМОЛЕ-
НИМ. МИ, УЧАСНИКИ СЬОГОДНІШНЬО-
ГО СКОРБОТНОГО ЗАХОДУ З ВШАНУ-
ВАННЯ ПАМ‘ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ, 
ВВАЖАЄМО, ЩО НА МІСЦІ МАСОВОГО 
ПОХОВАННЯ ЗАГИБЛИХ УКРАЇНЦІВ 
ДОРЕЧНО БУДЕ ЗБУДУВАТИ ПАМ‘ЯТНУ 
КАПЛИЦЮ. КАПЛИЦІ ПОВСЮДНО ЗВО-
ДИЛИСЯ НАШИМ НАРОДОМ З ДАВНІХ 
ЧАСІВ В САКРАЛЬНИХ МІСЦЯХ. 

З ПРИВОДУ ВСТАНОВЛЕННЯ МЕ-
МОРІАЛУ ПРОПОНУЄМО ПРОВЕСТИ 
ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ З ПИТАННЯ 
ВКЛЮЧЕННЯ СПОРУДЖЕННЯ КАПЛИ-
ЦІ ДО ЗАГАЛЬНОГО ПРОЕКТУ РЕКОН-
СТРУКЦІЇ ПРИВОКЗАЛЬНОЇ ПЛОЩІ У 
МІСТІ ДНІПРІ ТА ОРГАНІЗУВАТИ ВІД-
КРИТИЙ КОНКУРС НА АРХІТЕКТУРНУ 
РОЗРОБКУ ЇЇ МАКЕТУ. СПОДІВАЄМОСЯ, 
ЩО НАРЕШТІ МИ ПРИПИНИМО СО-
РОМИТИСЯ І ПРИХОВУВАТИ ПРАВДУ 
ПРО МАСОВІ ВБИВСТВА УКРАЇНЦІВ ТА 
НАВЧИМОСЯ ДОРОЖИТИ ІСТОРІЄЮ 
СВОГО НАРОДУ І РОБИТИ ВИСНОВКИ 
З ПЕРЕЖИТИХ ТРАГЕДІЙ, ЩОБ НЕ ДО-
ПУСКАТИ НІКОЛИ БІЛЬШЕ ПОВТОРЕН-
НЯ  ПОДІБНИХ ЗЛОДІЯНЬ».

Ще одна зворушлива і воднораз урочи-
ста подія, яку влаштувала громада етнічних 
українців разом з ГО «Самозахист підпри-
ємців», відбулася у січні цього року і була 
приурочена 370-річчю початку національ-
но-визвольної війни українського народу 
під проводом гетьмана Богдана Хмельниць-
кого. У Дніпрі, як відомо, є парк, який но-
сить ім’я Хмельницького, а в ньому стоїть і  
монумент-пам’ятник національному герою. 
Ось тільки на ньому давно ніякого напису 
не було, і чий скульптурний образ на по-
стаменті, доводилося майже здогадувати-
ся. Тим паче невпізнанним Богдан став для 
молодих віком людей і особливо для дітей 
і підлітків.

«Так складалося у житті нашого народу, 
- сповістила своїм соратникам Українська 
етнічна громада, - коли все, що стосувало-
ся історії українства, перекручувалося і не 
завжди правдиво висвітлювалося. Ще з часів 
Московії, а згодом в роки Радянської влади 
офіційна пропаганда на свій лад «ревізува-
ла» і навмисне спотворювала і паплюжила 
або просто й елементарно замовчувала усе 
те, що було пов’язано з українським коза-
цтвом. Тим паче, принижувалася його роль 
у виникненні і становленні державності 
української нації - чи не першої в Європі де-
мократичної республіки запорожців. Укра-
їнська мова, мова козацької нації багато ро-
ків перебувала на другорядному становищі, 
а нерідко і заборонялася навіть. Як і весь 
етнічний український народ повинен був 
«знати своє місце на задвірках». На догоду 

комуністичним ідеологам, які квапилися 
проголосити про виникнення ніби нової 
спільноти – радянського народу.

Не обминула лиха доля знеславлення та 
забуття і постать Хмельницького – видатно-
го українського військового, політичного і 
державного діяча, першого гетьмана Війсь-
ка Запорожського, по суті творця Україн-
ської козацької держави , модель якої в гущі 
середньовічного тоді ще європейського 
континенту була унікальною. Ні, що Бог-
дан Хмельницький був причетний до до-
бровільного ніби возз’єднанням України з 
Росією, про це кричали на всі заставки. А 
про все інше, чим вирізнялася козацька ре-
спубліка гетьмана Богдана і в планетарних 
масштабах, в кращому випадку мовчали, 
а в гіршому і поливали брудом. Як от і те, 
скажімо, що у січні 1648 року запорозські 
козаки на чолі з чигиринським сотником 
Зіновієм-Богданом Хмельницьким вигнали 
з Січі урядовий гарнізон, а Хмельницько-

го наділили гетьманською булавою. Далі 
й повстали під його орудою та позбавили 
центральні споконвіків українські землі від 
зовнішнього контролю, на яких і з‘явилася 
небавом козацька держава на чолі з Богда-
ном-гетьманом».

А на самому мітингу біля пам’ятника 
Хмельницькому його учасниця, голова Під-
городненської міської ради Галина Кузь-
менко сказала:

- Наші національні герої, робили вони 
помилки чи не робили, це зовсім сьогодні 
не важливо. Усі вони мають бути уславлені 
за те, що виборювали для України свободу 
і розбудовували її державність. Український 
народ зберігав віками і пам’ять про них, і ті 
традиції, які були закладені з їхньою участю, 
тому нам також необхідно не забувати про 
своїх славних пращурів і героїв. Дуже треба 
тільки, щоб не лише цим славилися ми, на-
щадки, а передусім сильною, міцною і мо-
гутньою нині нашою ненькою-Україною. 

ВИ ЗНАЄТЕ, ЩО ВИ УКРАЇНЦІ, ЧИ НІ?
Бо знайте, як писав видатний майстер слова 

Василь  Симоненко, ще не вмерла Україна, і не умре
Так що задля цієї мети в першу чергу і 

створена та почала активно діяти на теренах 
Січеславщини Українська етнічна громада. 
«Відроджуючи у душах і свідомості наших 
земляків гордість за своє минуле і коріння 
та повагу до всіх видатних попередників, 
- говорить лідер Української етнічної гро-
мади Віктор Боровинський, - ми множимо 
число патріотів свого народу серед усіх ді-
тей і дорослих, молодих і літніх віком, хто 
годен збагнути, що він - українець.  Як писав 
поет Борис Олійник, «Я тим уже пишаюся, 
що українець зроду».

-А біля підніжжя раніше мов безіменно-
го пам’ятника Хмельницькому, - підводить 
риску Віктор  Володимирович, - ми встано-
вили гранітну стелу, на якій написали, що 
це Зіновій-Богдан Хмельницький, який 370 
років тому дав лад якраз усій східній Укра-
їні.

То було хвилююче свято, коли лунали 
фанфари, до пам’ятників лягали букети 
жовто-синіх квітів, у небо здіймалися куль-
ки національних кольорів і виступали зво-
рушені оратори – філософ-фахівець з на-
ціональної ідеї  Анатолій Балахін, депутат 
обласної ради Володимир Забара, очільник 
НВР «Правий сектор-Дніпровщина» Юрій 
Євтушенко. А потім аси польової кухні ча-

стували усіх смачним кулішем 
та гарячим чаєм…

Прикро єдине: далеко не 
завжди випадає членам етніч-
ної громади нині святкувати. 
Сьогодні приходиться частіше 
влаштовувати зустрічі на зра-
зок тієї, яка відбулася за участю 
ГО «Самозахист підприємців» 
та «Правого сектору-Дніпров-
щина». Про неї усім зацікавле-
ним прес-служба УЕГ повідо-
мила так: «Підприємці, котрі 
боролися на барикадах Револю-
ції гідності, забезпечували й за-
безпечують зараз нашу  армію, 
котра захищає честь і гідність, 
цілісність і самобутність Укра-
їни на Донбасі, наповнювали і 
наповнюють досі державний та 
місцеві бюджети, сьогодні по-
терпають від безчинств чинної 
влади. Від тих перевертнів,  які 
нап’яли на себе жовто-блакит-
ні маски і під патріотичними 
гаслами знищують  малий і се-
редній бізнес. Ми закликаємо  
повставати проти внутрішніх 
окупантів. Настав час україн-
цям об’єднуватися і звільняти 
Україну від її загарбників. До-
лучайтеся! Гуртуймося! Разом 
ми сила! Народ! Свій до свого!»

Залишається докинути, що 
Січеславська Українська етнічна 
громада усім своїм наявним на 
даний момент складом долучи-
лася до маршів-протестів, які 
відбуваються з ініціативи партії 
Михайла Саакашвілі «Рух нових 
сил». Отож вимагає також від-
ставки Президента Петра По-
рошенка і висловлює недовіру 
уряду Володимира Гройсмана 
та нинішньому депутатському 
складу Верховної Ради. Укра-
їна в небезпеці, і її треба, поки 
не пізно, визволяти і рятува-
ти заради себе і наших дітей. 
А  спільна боротьба неодмінно 
принесе жадані переміни, не 
залишить байдужими сотні, 
тисячі і мільйони українських 
співгромадян та прислужиться 
зміцненню наших шеренг.

Підготував Микола
 ОМЕЛЯНЕНКО.

Перші свої кроки Українська етнічна громада освятила біля пам‘ятника 
Великому Кобзареві на Монастирському остові у Дніпрі.

ВЕЛЬМИ насиченою була і пленарна 
частина конференції. Після спільної 
молитви президент Спілки пасічників 

України Володимир Стретович наголосив:
- Своєю велелюдністю конференція по-

казує, наскільки важливою для українського 
села є професія бджоляра. Кожен з нас пра-
цює на своїй пасіці самостійно, але організа-
ція усіх в єдину потугу стократ 
збільшує ці зусилля. Всі облас-
ті України, крім Хмельницької, 
вже входять до Спілки. Треба 
знати, скільки нас, і діяти за 
єдиними правилами, виробля-
ти найкращу в світі продукцію. 
На жаль, український уряд на 
словах за збільшення селян-
ських господарств, але моло-
дим українцям, бажаючим па-
січникувати, не дав навіть однієї 
гривні… Без держпідтримки 
в 2017-му за кордон експорто-
вано рекордні 57, 8 тисяч тонн 
меду, і це далеко не межа. У 
галузі трудиться чимало моло-
ді, яка швидше освоює нові технології утри-
мання бджіл, виробництва брускового меду, 
прополісу, маточного молочка, питних ме-
дів, воску, пилку тощо. На цей сезон Спілка 
ставить мету - стовідсотково запобігти зни-
щенню бджіл під час запилення, обробітку 
сільгоспкультур. Друга проблема полягає 
в тому, що російський «Агробіопром» ви-
пускає неякісну продукцію для лікування 
бджіл, вона містить заборонені препарати! 
За кордон мед після обробітку бджолосімей 
цими препаратами не йде. Та і досить щось 
купувати в країни-агресора! Тож або ми ви-
вчаємо і застосовуємо європейські стандар-
ти виробництва меду, або пасемо задніх. Але 
це нам не до лиця, бо Україна вже в п’ятірці 
найбільших світових виробників меду. 

Ще Володимир Стретович зазначив, що 
число експортерів нашого меду зросло до 
73 компаній, що повинно підвищити гур-
тову вартість солодкої продукції, яка сьо-
годні дорівнює всього 50-ти гривням за кі-
лограм. І розповів про проведення форуму 
Апімондії в Турції, де українським медом 
зацікавилася низка близькосхідних країн. 
Наступний захід відбудеться в Канаді, тож 
вітчизняна галузь поширить свою при-
сутність на північноамериканському кон-
тиненті. На важливості бджолярства для 
економіки України наголосили і професор 
Дніпровського державного агроуніверсите-
ту Станіслав Піщан, представник ГУ Дер-
жспоживслужби в області Андрій Говтян. 
Він попрохав бджолярів при вивченні нек-
тарозапасу місцевості, кочівлі пасік зверну-
ти увагу, чи немає в лісах, посадках остан-
ків туш свиней. У разі виявлення необхідно 
одразу телефонувати 099 – 723 – 16 – 99 для 
перевірки на африканську чуму.

Відомий спеціаліст держветслужби Ва-
дим Зубков з Кривого Рогу розповів про 
паспортизацію пасік, лікування бджіл тощо. 
Кожному осередку пасічників до 10 квітня 
треба зареєструватися в місцевих органах 
влади та районних службах ветеринарної 
медицини, щоб мати підстави для звернень 
до суду в разі загибелі бджіл. У Кривому Розі 
ціни на послуги ветмедицини найнижчі в 
області, а у Верховній Раді є проект закону, 
за яким ветобслуговування бджолосімей 
буде безкоштовним, що позитивно вплине 
на розвиток галузі. 

Роль крилатої трудівниці в сьогоденні 
людини вже визнана Організацією об’єдна-
них націй - 20 травня проголошене Міжна-
родним днем бджіл. Це додатковий стимул 
для бджолярів Придніпров’я єднати свої 
лави в міцні районні, сильну обласну спіл-
ки. Особливо змістовним у цьому плані був 
виступ голови Асоціації фермерів та при-

З давніх давен бджолу вважають Божою 
комахою, а мед - великим даром Богів, 
посланим для добра і щастя людству. 
Зусилля пасічників, обслуговуючої галузі та 
українських науковців поєдналися минулої 
суботи в Дніпрі на Всеукраїнській науково-
практичній конференції «Інноваційні технології 
ефективного бджільництва». Популярний 
серед бджолярів Придніпров’я захід відбувся в 
Палаці культури металургів, який ледь вмістив 
найкращі зразки вуликів, пасічницького 
інвентарю, одягу, вощини, медогонок, 
літератури і т. п. та бажаючих ознайомитися з 
ними. Тож «угодним Богові людям», як віддавна 
величають пасічників в Україні, було на що 
звернути увагу, поспілкуватися в дружньому 
колі, обмінятися думками щодо затяжної 
зимівлі бджолосімей тощо. 

ватних землевласників Дніпропетровщини, 
депутата облради Анатолія Гайворонського:

- Асоціація фермерів динамічно розви-
вається, практично ті ж завдання стоять і пе-
ред спілкою бджолярів. Ми стали членами 
об’єднання «Антирейдер», створили «Фер-
мерську Самооборону Дніпропетровської 
області», газету «Фермер Придніпров’я». 
А ще працює ТОВ «Фермерів і приватних 
землевласників», яке вирішує економічні 
питання збуту вирощеного, в т. ч. і на між-
народному рівні, закупівлі насіння, добрив 
тощо. Запрошую до співпраці вашу спілку 
«Дніпровський пасічник», ми члени однієї 
команди і пливемо в одному човні. Для за-
побігання зайвих суперечок між фермерами 
при Асоціації створюємо Третейський суд, 
він допоможе залагодити і можливі нега-
разди при обробці посівів. Та краще їм за-
побігти, даю відповідне доручення головам 
районних асоціацій. Фермер і бджоляр вирі-
шують схожі економічні завдання, тому еко-
номічна і політична єдність між нами дозво-
лить досягти хороших результатів спільної 
праці на рідній землі.  

Пізнавальною була і доповідь голови 
Київської обласної спілки пасічників Сергія 
Терентьєва. Він всебічно аргументував необ-
хідність застосування маток Української сте-
пової породи бджіл:

- Ця порода контролює запас корму, і 
хоча матка стартує дещо стриманіше, та до 
медозбору дає відмінний розвиток. Своє є 
своє, перевірене віками, а захоплення Бак-
фастом та іншими іноземними породами 
може дати в якомусь поколінні геть неспо-
діваний, небезпечний ефект. У Кіровоград-
ській, Полтавській та Січеславській облас-
тях районована Українська степова порода 
бджіл, її матки є лише на племінних пасіках. 

«Родзинкою» конференції став і виступ 
Володимира Черетоватова, доцента Черні-
вецького національного університету ім. Ю. 
Федьковича. Пасічники почули про те, звід-
ки потрапила бджола в Україну, про шля-
хи селекції медоносної бджоли, тестування 
сімей тощо. Відомий науковець висловився 
лише за Українську степову породу в наших 
краях і навів цікаві факти її поширення на-
віть в Прикарпатті. 

Чимало цікавого почули бджолярі і 
про пасічні кооперативи, які утворюються в 

Солонянському, Васильківському і Покров-
ському районах. А відомий правник Роман 
Смолов підкреслив:

- Для ефективного захисту бджолосімей 
всі пасічники повинні бути членами Спіл-
ки. Обов’язковою є реєстрація бджолосі-
мей в органі держветмедицини та сільській 
раді чи ОТГ, де створюється депутатська 
бджолярська комісія. До її складу входять 
бажано пасічники зі складу депутатів, голо-
ва і секретар місцевого осередку бджолярів, 
землевпорядник і агроном базового госпо-
дарства. Комісія розробляє заходи для попе-
редження випадків отруєння бджіл, а в разі 
загибелі складає акт про це. Власник пасіки 
в такому випадку одразу звертається із зая-
вою до відділення Національної поліції, вона 
проводить розслідування. Після цього спра-
ва направляється до суду чи вирішується за 
взаємною згодою сторін. Лише в такому разі 
буде єдина статистика загибелі бджіл, і ми 
швидше навчимося цивілізовано відстоюва-
ти професійні права бджолярів.

У перерві конференції вдалося поспіл-
куватися з відвідувачами. Голова ФГ «Зо-
лотий ранок» і пасічник Кирило Саран-
ча з Криничанського району попрохав: 
        - Щоб відбулися конференція такого рів-
ня і ярмарок, голова обласної спілки «Дні-
провський пасічник» Сергій Староконь і 
його заступник Дмитро Любченко провели 
грандіозну роботу. Подякуйте хлопцям за 
працю, вони роблять те, що треба!

Вдячний організаторам і Микола Оме-
лян з Ігрені:

- Дуже цікаві й різні за темами виступи. І 
на ярмарку все гарне, хороше, чемні продав-
ці. Якби ще й дешевше… Варто проводити 
такі конференції частіше.

А молодий бджоляр з Шульгівки Петри-
ківського району Віталій Олійник зауважив:

- Працюю в місті, пасікою займаюся у ви-
хідні. Дивлюся, як нещадно і безкарно скрізь 
випилюється акація на дрова… І думаю – 
працівники лісництв за наші податки садять 
лише сосну, не медонос і дерево з малою те-
плотворністю. А чому не акацію, липу?

Надзвичайно слушне побажання, яке 
варто втілити в життя. Залишається поба-
жати всім пасічникам доброго здоров’я, хо-
рошої погоди в сезоні і щедрих взятків!

Григорій ДАВИДЕНКО. Фото автора

 Відомі матководи (вгорі) Г еннадій Грушко з сином Олегом із Запоріжжя,                       
Василь Гавриков з Карлівки Полтавської області та Сергій Терентьєв, голова 

Київської обласної спілки. Одинадцятирічний Олег щойно придбав димаря, щоб 
влітку доглядати за своїм першим бджолиним відводком. Діло буде!
 Віталій Олійник з Шульгівки з автором цікавих книг про оздоровчий                                     

сон на вуликах та воскову міль Тетяною Чухрай з Харкова.
 Зацікавлена дискусія біля сучасної медогонки.

Р
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Головне управління ДФС у Дніпропетровській 
області звертає увагу, що згідно з п.106.1 ст.106 Ци-
вільного кодексу України від 16.01.2003 №435-IV 
зі змінами та доповненнями (далі – ЦКУ) злиття, 
приєднання, поділ та перетворення юридичної 
особи здійснюються за рішенням його учасників 
або органу юридичної особи, уповноваженого на 
це установчими документами, а у випадках, перед-
бачених законом, – за рішенням суду або відповід-
них органів державної влади.

Загальні засади державної реєстрації у разі виділу, 
злиття, перетворення, поділу або приєднання юри-
дичних осіб визначені ст.4 Закону України від 15.05.2003   
№755-ІV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських форму-
вань» (далі – Закон №755).

Інформаційна взаємодія між Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприєм-
ців та громадських формувань (далі – ЄДР) та інфор-
маційними системами державних органів передбаче-
на ст.13 Закону №755 та у випадках, визначених ст.13 
Закону №755, здійснюється інформаційно-телекому-
нікаційними засобами в електронній формі у порядку, 
визначеному Міністерством юстиції України спільно з 
відповідними державними органами.

Технічний адміністратор ЄДР в день проведення 
реєстраційної дії забезпечує передачу до інформацій-
них систем центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує єдину державну податкову політику та дер-
жавну політику з адміністрування єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 
відомостей про проведення такої реєстраційної дії.

Відповідно до статей 64 та 67 Податкового кодексу 
України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та допов-
неннями та розділів ІІІ, ХІ Порядку обліку платників 
податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства 
фінансів України від 09.12.2011 №1588 (у редакції нака-
зу Мінфіну від 22.04.2014 №462), взяття на облік/зняття 
з обліку за основним місцем обліку юридичних осіб та 
їх відокремлених підрозділів як платників податків та 
зборів у контролюючих органах здійснюється на під-
ставі відомостей, наданих державним реєстратором 
згідно із Законом №755.

ЗБЕРІТЬ ПРАВОВСТАНОВ-
ЛЮЮЧІ ДОКУМЕНТИ НА 
ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ
Такими документами як пра-

вило є Державний акт на право 
приватної власності на земельну 
ділянку, або ж Договір оренди зе-
мельної ділянки. У цих докумен-
тах як правило вказується цільове 
призначення землі. Від цього слід 
і відштовхуватись. Якщо цільо-
ве призначення допускає будів-
ництво там відповідних об’єктів 
нерухомості, можливо зміна ці-
льового призначення для Вас є 
необов’язковою.

У будь-якому випадку точну 
відповідь на це можна дати дослі-
дивши вказані документи.

Великою мірою це залежить 
також і від часу формування зе-
мельної ділянки як окремого 
об’єкта (тобто присвоєння када-
стрового номеру) та виготовлен-
ня відповідного проекту земле-
устрою на цю ділянку.

 
З’ЯСУЙТЕ ІСНУЮЧИЙ КОД 
ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Якщо ділянка була сформова-

на після 2009 року, така земельна 
ділянка буде скоріш за все відо-
бражена у Державному земель-
ному кадастрі та на публічній 
кадастровій карті, з якою Ви мо-
жете ознайомитись за наступним 
посиланням: http://map.land.gov.ua/
kadastrova-karta. 

З допомогою цього електро-
нного сервісу Ви зможете переві-
рити інформацію про наявність 
Вашої земельної ділянки у ДЗК. 
Для цього достатньо ввести када-
стровий номер ділянки у пошу-
ковому вікні.

Якщо дані про ділянку є вне-
сеними у ДЗК, то обов’язковим 
реквізитом інформації про ді-
лянку є код цільового призна-
чення.

Він присвоюється кожній зе-
мельній ділянці відповідно до Кла-
сифікації видів цільового призна-
чення земель (затв. Наказом Дер-
жавного комітету України із зе-
мельних ресурсів від 23.07.2010  № 
548; за реєстр. В Мінюсті України 
1.11.2010р. за №1011/18306).

Перереєстрація юридичної 
особи в контролюючих 
органах у зв’язку зі зміною 
організаційно-правової форми

Головне управління ДФС у Дніпропетровській 
області нагадує, що відповідно до п.п.165.1.24 п.165.1 
ст.165 Податкового кодексу України від 02.12.2010 
№2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) 
до складу загального місячного (річного) оподат-
ковуваного доходу платника податку не включа-
ються доходи, отримані від продажу власної сіль-
ськогосподарської продукції, що вирощена, відго-
дована, виловлена, зібрана, виготовлена, виробле-
на, оброблена та/або перероблена безпосередньо 
фізичною особою на земельних ділянках, наданих 
їй у розмірах, встановлених Земельним кодексом 
України від 25.10.2001 №2768-III зі змінами та до-
повненнями для ведення, зокрема:

особистого селянського господарства та/або земель-
ні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), сукуп-
ний розмір яких не перевищує 2 гектари. При цьому, в 
зазначений розмір не враховуються земельні ділянки, їх 
частки (паї), які не використовуються, тобто здаються в 
оренду, обслуговуються.

Якщо розмір земельних ділянок перевищує 2 гек-
тари, дохід від продажу сільськогосподарської про-
дукції підлягає оподаткуванню на загальних підставах, 
тобто до 1 травня поточного року за звітний минулий 
рік необхідно подати податкову декларацію про май-
новий стан і доходи та сплатити у термін до 1 серпня 
цього року самостійно нарахований податок на доходи 
фізичних осіб (далі – ПДФО) за ставкою 18 відсотків та 
військовий збір за ставкою 1,5 відсотки.

У разі продажу сільськогосподарської продукції по-
датковому агенту обов’язок нарахування та утримання 
податків покладається на такого агента.

Тобто, якщо площа земельних угідь перевищує 2 
гектари, то фізична особа зобов’язана задекларувати 
отримані доходи від реалізованої сільськогосподарської 
продукції та сплатити ПДФО і військовий збір, за ви-
нятком реалізації такої продукції податковим агентам. 

Чи необхідно фізичній особі 
декларувати доходи, отримані 
від продажу сільгосппродукції, 
вирощеної на землях, 
отриманих, як пай?

Ця стаття буде корисною для 
усіх власників чи користувачів 
землі. Адже сьогодні однією з 
найпопулярніших послуг є зміна 
цільового призначення земельної 
ділянки.
Це особливо актуально для тих 
землекористувачів, які планують 
здійснювати будівництво 
нерухомого майна. 
Отже, у вас є земельна ділянка. 
Ви хочете побудувати на ній 
індивідуальний житловий будинок, 
або багатоквартирний будинок 
або інше нерухоме майно. З чого ж 
починати і куди йти?
Порада одна – проконсультуйтесь 
з юристом у сфері нерухомості 
та будівництва. Сфера земельних 
відносин  є досить складною та 
специфічною. Звичайно, Ви можете 
спробувати розібратись у всіх 
цих питаннях самостійно. Але 
не виключено, що перечитавши 
сотні статтей в інтернеті та 
витративши чимало свого часу, 
Ви в кінцевому результаті не 
отримаєте чіткої відповіді. Адже 
скільки авторів статей – стільки 
й думок. Тим більше не факт, що 
викладені в цих статях норми 
законодавства є актуальними та 
чинними на даний момент. Про це 
може знати лише практикуючий 
юрист у цій сфері.
Пропонуємо Вам декілька підказок,                
з чого потрібно починати.

ЗМІНА 
цільового 

призначення 
земельної 

ділянки
ПІДБЕРІТЬ ВИД ЦІЛЬОВОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ ВІДПОВІДНО 
ДО НАМІРІВ ЗАБУДОВИ
Користуючись вказаною Кла-

сифікацією, виберіть відповід-
ний вид цільового призначення 
земель, який відповідає намірам 
майбутньої забудови. До при-
кладу, для будівництва індиві-
дуального житлового будинку 
доцільно буде вибрати код 02.01 
(Для будівництва і обслуговуван-
ня житлового будинку, господар-
ських будівель і споруд (приса-
дибна ділянка), а для будівниц-
тво офісного центру – 03.10 (Для 
будівництва та обслуговування 
будівель ринкової інфраструкту-
ри (адміністративних будинків, 
офісних приміщень та інших 
будівель громадської забудови, 
які використовуються для здійс-
нення підприємницької та іншої 
діяльності, пов’язаної з отриман-
ням прибутку).

 
 ОФОРМІТЬ НОТАРІАЛЬНУ 
ЗГОДУ ВЛАСНИКА ЧИ 
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧА 
ДІЛЯНКИ НА ЗМІНУ 
ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Однією з необхідних умов змі-

ни цільового призначення є надан-
ня законним користувачем відпо-
відної згоди на таку зміну. Якщо 
ділянка перебуває у комунальній 
власності – така  згода оформляєть-
ся рішенням відповідного органу 
місцевого самоврядування, а також 
нотаріально посвідченою  заявою 
фактичного користувача ділян-
ки. Якщо ж ділянка є в приватній 
власності, - достатньо нотаріальної 
заяви власника ділянки.

 
ЗВЕРНІТЬСЯ                                                 
В ЗЕМЛЕВПОРЯДНУ 
ОРГАНІЗАЦІЮ ДЛЯ 
ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОЕКТУ 
ЗЕМЛЕУСТРОЮ
Така організація має мати у 

своєму штаті сертифікованих ін-
женерів-землевпорядників. Укла-
діть  відповідний договір на роз-
робку землевпорядної докумен-
тації (проект землеустрою щодо 
зміни цільового призначення зе-
мельної ділянки).

Як правило, така організація 
погоджує проект у відповідних 
службах. Це зокрема:

місцеве управління Держзема-
гентства;

місцевий відділ архітектури та 
містобудування;

інші організації (органи лісгос-
пу, водгоспу, охорони культурної 
спадщини, екології тощо)

Після цього є 2 варіанти розвит-
ку: ЯКЩО ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА 
У КОМУНАЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ.

Вам необхідно буде подати 
проект землеустрою на затвер-
дження до органу місцевого само-
врядування. Кінцевим результатом 
буде прийняття рішення про за-
твердження проекту землеустрою, 
ЯКЩО ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА У 
ПРИВАТНІЙ ВЛАСНОСТІ.

Спеціального затвердження 
проекту землеустрою не потрібно.

ЗАРЕЄСТРУЙТЕ ВІДОМОСТІ 
ПРО НОВИЙ ВИД ЦІЛЬОВОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ У ДЕРЖАВНОГО 
РЕЄСТРАТОРА
Проект щодо зміни цільово-

го призначення земельної ділян-
ки  слід подати державному када-
стровому реєстратору до місцевого 
управління Держземагентства з 
метою внесення відомостей про 
зміну цільового призначення до 
Державного земельного кадастру 
(ДЗК).

До  проекту землеустрою слід 
долучити  відповідну форму-заяву 
на внесення змін до ДЗК та обмін-
ний файл у форматі XML, який 
містить певний перелік даних, що 
спрощують реєстратору внесення 
відомостей про земельну ділянку 
до Державного земельного када-
стру.

 Результатом буде формування 
нового витягу з ДЗК у паперовому 
вигляді та внесення змін в електро-
нний кадастр. Після цього новий 
вид цільового використання буде 
відображений на публічній кадас-
тровій карті.

Шлях до цього нелегкий. Од-
нак, впевнені – ви справитесь. 

Андрій ВОЛИНЕЦЬ.
Юридичний портал “Протокол”.
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Г осподині

Сторінку підготувала Анна МЕЛЬНИК.
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Пийте з розумом!

Р

У минулому номері 
ми розповіли, чому 
потрібно пити багато. 
Води, звичайно. А коли 
категорично не можна?
Кожна людина, яка 
дотримується здорового 
способу життя знає, 
наскільки важливо для 
організму правильно 
харчуватися, займатися 
спортом, відмовитися від 
шкідливих звичок і пити 
багато води. Про всі ці 
важливі складові здоров’я 
не говорив, мабуть, тільки 
ледачий.
Дійсно, існує безліч 
причин пити достатню 
кількість води. 
Наприклад, людина, 
яка виходить на 
вулицю в літню спеку 
чи, не захопивши 
з собою пляшку з 
питною водою, ризикує 
отримати зневоднення, 
ознаками якого можуть 
стати головний біль і 
запаморочення, сухість 
у роті, нудота і навіть 
судоми в м’язах. Але 
виявляється ми знаємо 
про спрагу далеко не 
все, і в деяких випадках 
пити воду категорично не 
рекомендується.

Деякі речі в нашому будинку є свого роду талісманами. 
Вони залучають щастя та удачу і здатні створити 
навколо гармонійну атмосферу. Однак деякі предмети 
мають зворотний ефект. Вони володіють негативною 
енергетикою, яка руйнує енергополе вашого будинку і 
провокує безліч проблем. В першу чергу, вони позбавляють 
домочадців сил і енергії, через що ви можете відчути 
слабкість і зниження продуктивності. Негайно позбудьтеся 
від речей-вaмпiрів, щоб запобігти виникненню згубних 
наслідків.

Посуд. Hе весь посуд є джерелом негативної енергії, 
але навіть найменші сколи та тріщини руйнують його 
енергетику. Тому вживати їжу з битих тарілок або пити з 
тріснутих склянок заборонено. Зіпсований посуд здатен 
порушити енергетику їжі або зовсім зробити її негативною. 
Це стосується не тільки посуду, але і старовинних сервізів, що 
використовуєте як прикраси оселі.
Навіть якщо їх зовнішній вигляд, як і раніше гарний, це не 
означає, що вони мають таку ж позитивну енергетику, як 
раніше. Чим старша річ, тим негативніший  її енергетичний 
вплив на людей, а значить, незабаром ви зможете відчути 
її вплив на собі. Також не рекомендується довго зберігати 
в своєму будинку брудний посуд: гори немитих тарілок 
в раковині не тільки характеризують вас як неакуратного 
господаря,
Рoги і гoлoви мepтвих тварин. Якщо раніше полювання 
булo способом виживання, то зараз цей рід занять вважається 

Не можна пити воду 
перед сном
Лікарі не рекомендують пити 

воду безпосередньо перед сном з 
двох причин.

По-перше, нирки вночі працю-
ють повільніше, ніж вдень і випита 
на ніч рідина може призвести до за-
йвого навантаження на цей орган, а 
як наслідок, появи набряклості на 
обличчі і кінцівках.

А по-друге, випита вода може 
погнати вас вночі в туалет, що 
викличе порушення сну. А якщо 
врахувати, що не всім вдається піс-
ля цього заснути, позбавить вас 
повноцінного відпочинку.

Під час інтенсивного 
тренування
Нам здається дивною людина, 

яка не бере з собою на тренування 
пляшку з водою. І тим не менше, 
лікарі наполягають на тому, що 
пити воду безпосередньо під час 
тренування шкідливо. Робити це 
потрібно тільки під час відпочинку. 
В іншому випадку, ми перенаван-
тажуємо серце і провокуємо вими-
вання електролітів.

Якщо сеча стала повністю 
прозорою
Пити воду, коли ви не відчуває-

те спраги, шкідливо для здоров’я. 
А ознакою надлишку вологи в ор-
ганізмі може стати безбарвна, абсо-
лютно позбавлена жовтизни, сеча. 
Зайва рідина вимиває з організму 
натрій, що може призвести до сум-
них наслідків для здоров’я, аж до 
серцевого нападу.

Запивати водою 
гостру їжу
Гасити пожежу, що розгорілась 

в шлунку від перцю чилі водою, ка-
тегорично забороняється. Печіння 
в роті, при вживанні такої їжі, про-

вокує речовина під назвою капсаї-
цин. Він є неполярною молекулою 
і розбавити його можна тільки ана-
логічними молекулами, які містять-
ся, наприклад, в молоці або в олії. А 
випивши води, ви лише погіршите 
ситуацію.

Під час або відразу 
після їжі
Пити воду рекомендується не 

раніше, ніж через півгодини після 
вживання їжі. В іншому випадку, 
вона розбавить шлунковий сік, погір-
шить переварювання їжі і посприяє 
процесам бродіння в шлунку.

Воду з підсолоджувачами
Вгамувати спрагу солодкою га-

зованою водою неможливо, крім 
того, вона містить безліч шкідливих 
речовин і велику кількість цукру, 
тому її часте вживання неодмінно 
позначиться на фігурі. Краще від-
давайте перевагу чистій питній воді 
без штучних добавок і цукру.

Не можна пити 
морську воду
По-перше, очевидно, що в мор-

ських прибережних водах безліч 
патогенних мікробів. Тому якщо ви 
не хочете зіпсувати собі відпустку, 
намагайтеся, щоб вода не потрапля-
ла вам у рот.

По-друге, в морській воді безліч 
солей, які сприяють вимиванню рі-
дини з організму і можуть виклика-
ти важку форму зневоднення. 

Якщо ви вже до цього 
випили багато води
Орієнтуйтеся на своє почуття 

спраги. Пийте часто і потроху. Пити 
через силу не можна. В іншому ви-
падку, ви ризикуєте перенаванта-
жувати нирки, серцево-судинну си-
стему, вимити з організму корисні 
речовини. Все добре в міру. 

Речі 
недоречні

звичайним хобі. Завзяті мисливці як і раніше не втрачають 
можливості відправитися в ліс і добути цінний трофей, тому 
роги і голови тварин дуже часто прикрашають стіни будинків.
Однак мало хто знає про згyбний вплив таких прикрас. 
Вони мають «мepтвy» енергетикy і здатні не просто 
зрyйнувати біополе вашого будинку, але і позбавити вас 
енергії, а також залучити масу невдач. Щоб уникнути цього, 
ніколи не прикрашайте свій будинок такими предметами, 
а щоб поліпшити енергетику свого житла, заведіть собі 
чотирилапого друга і не забувайте дбати про нього.
Ножі. Цей інструмент є в кожному будинку, але навіть він 
належить до числа речей-вaмпipів. Ножі здатні акумулювати 
негативну енергетику і притягувати до хати проблеми 
і невдачі. За народною прикметою, залишивши ніж на 
обідньому столі, ви ризикуєте залучити в своє житло нeчисту 
силу, яка залишиться там надовго і буде порушувати спокій 
всіх домочадців.
Щоб уникнути негативного впливу ножів, не потрібно від них 
позбавлятися: просто не забувайте прибирати їх з видного 
місця в шафу або кухонний ящик. Якщо ж ручка ножа 
раптом зламалася, негайно закопайте його подалі від свого 
будинку. Таким чином ви відведете неприємності від себе і 
своїх близьких.
Гіпсові фігурки і статуетки. У кожному будинку є хоча б 
одна така статуетка, але чи є така прикраса нешкідливою? 
Вважається, що найгірше на енергетиці людини 
позначаються гіпсові фігурки тварин. Незважаючи на їх 
незначні розміри, вони здатні зруйнувати енергетичний фон 
вашого будинку і позбавити домочадців сил і впевненості. 
Також вони мають відволікаючий ефект. Це означає, що ви не 
зможете зосередитися на важливих речах і почнете частіше 
перебувати в світі ілюзій.
Якщо ви отримали в подарунок гіпсову статуетку, то 
загорніть її в білу тканину і приберіть в шафу. Якщо ж вони 
дуже подобаються вам як предмет декору, намагайтеся 
розташувати фігурки в зоні відпочинку в вітальні, але не в 
спальні і не поруч з робочим місцем.
Маленькі сільнички. У даному випадку мова йде не про 
сам предмет, а про його розміри. Якщо у вас в будинку є 
маленька сільничка, то, напевно, ви не раз помічали, що на 
її куточках накопичується сіль або зовсім висипається з неї. 
Однак така незначна випадковість може нашкодити всім 
домочадцям. Як ви знаєте, є чимало прикмет і забобонів про 
сіль, і найголовніша з них пов’язана саме з розсипаною сіллю. 
Цей знак віщує небезпеку всім мешканцям будинку, а також 
позбавляє їх здоров’я і життєвої енергії. Щоб не ризикувати, 
купуйте тільки великі і зручні сільнички. 
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Наймасовіший тижневик 
рідного краю 

Тираж «Фермера Придніпров‘я» 
у березні  - 27 315!

ТОВ «ІП НАДЕЖДА» ПРОПОНУЄ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ

    Гібриди 
    КУКУРУДЗИ      

 ФАО
  ГКТ 211      220
ГКТ 250      250
ГКТ 288      290

Сегеді 386      390
МВ  255      260

МВ ТС 251      280
Гунор      300

МВ ТС 277      310
МВ 355      340

Гібриди 
СОНЯШНИКУ
                         ФАО
IH 5543 108-110
Тамара 114-118

Підвищена посухостійкість
Швидка вологовіддача
Стійкість до вилягання

(056) 721-85-85; 
(067) 611-60-50

babolna.dnepr@gmail.com          
www.ipnadejda.com

Надаємо послуги  зі 
збору врожаю ранніх 

і пізніх зернових

ïîñ³âíèé ìàòåð³àë óãîðñüêî¿ ñåëåêö³¿

ПРИЙМАЄМО 
ПОПЕРЕДНІ 

ЗАМОВЛЕННЯ 
на поставку 

комплексних 
добрив: NPK 15:25:15+8S 

та NP 12:24+6S.
Ціни залежно від 

обсягу замовлення.
Термін поставки – 

березень.
Доставка здійснюється 

авто- 
та залізничним 
транспортом.

098 -55-66-270

068-68-41-741
050-32-02-624

ПРОДАМ 
млинок Фермер 600 для 

виробництва борошна вищого 
та першого Ґатунку; легковий 

автомобіль 
BMW-750, пробіг 200 тис. км, 
у хорошому стані; польову 

пересувну кухню; ГАЗ 
(бортовий); новий причіп для 

перевезення  зернових та 
технічних культур – 20 м3; УАЗ 
(газ-бензин); сівалку Дутсі, ш.з. 
4,2 м (No-Till); культиватор КПЄ-

3,8 причіпний; КПС-4,2 причіпний; 
обприскувач Campo (Італія), ш.з. 
24 м; К-701, євроремонт, 400 к. с.

Пшеницю канадської селекції 
сорту Омаха, потенціал 

врожайності 100 ц/га, 
ціна договірна. 

Насіння соняшнику сорту 
Добродій селекції Харківського 

інституту ім. Юр‘єва

097-333-21-83

ПРОДАЄТЬСЯ 
БУДИНОК 

з усіма зручностями 
у с. Новотроїцьке 

Бердянського 
району 

Запорізької обл.
098-448 07 27, 
099 496 24 78
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