
10 жовтня 2018 року
№ 39 (78)

С учасні сюжети

П ерспективи

Продовження - стор. 4, 5

Читайте стор. 2

Р ішення

Прийнято Постанову
 «Про включення до порядку денного 
сесії Верховної Ради України 
восьмого скликання законопроекту 
про внесення змін до статті 41 
Конституції України щодо реалізації 
прав українських громадян на 
землю, збереження власності на 
сільськогосподарські землі в руках 
громадян України та сталого 
розвитку села на основі фермерських 
господарств і про його направлення до 
Конституційного Суду України».
Проект Постанови зареєстровано за 
№6236/П, йдеться на сайті ВР.

Фермерів хочуть записати в Конституцію 
основою аграрного устрою
За інформацією, Верховна Рада 
України включила до порядку денного 
сесії Верховної Ради України восьмого 
скликання законопроект про внесення 
змін до статті 41 Конституції України 
щодо реалізації прав українських 
громадян на землю, збереження 
власності на сільськогосподарські землі 

в руках громадян України та сталого 
розвитку села на основі фермерських 
господарств (реєстр. № 6236), поданий 
174 народними депутатами.
Законопроект про внесення змін 
до статті 41 Конституції України 
щодо реалізації прав українських 
громадян на землю, збереження 

власності на сільськогосподарські 
землі в руках громадян України 
та сталого розвитку села на основі 
фермерських господарств направлено 
до Конституційного Суду України 
для одержання висновку щодо 
відповідності його вимогам статей               
157 і 158 Конституції України

ЩОСЬ дивне, воднораз і незрозуміле та 
загадкове для місцевого населення відбуло-
ся у районному центрі Магдалинівка. Воно 
ж бо наче й для людей старалися і стара-
ються. Ще точніше - для їхніх дітей. Одна-
че як діти, так і їхні батьки дивилися одні 
одним в очі, стенали плечима і запитували, 
як все це розуміти? Хоч насправді ніби мали 
радіти й втішатися, що чи то дочекалися 
нарешті відкриття у них оновленої серед-
ньої школи, чи бодай обіцяють її відкри-
ти «якщо не сьогодні, то завтра точно». 
Тільки от натомість закрадалася у людей 
недобра думка, чи не наобіцяють знову сім 
мішків гречаної вовни, а коли дійде до діла, 
далеко не все справдиться? Тобто чи не об-
дурять і тут нас знову, як неборак наївних? 
– запитували й запитують досі у селищі.  

Справа у тім, що напередодні Магда-
линівка святкувала 239-ту річницю свого 
існування. Традиційно цього дня мешканцям 
селища, включаючи його дітвору, наобіця-
ли велику гору різноманітних видовищ та 
розваг. А серед них також ярмарок, який 
з 7-ї години ранку, як це сповіщали оголо-
шення, «у центрі Магдалинівки і почнеться 

НОВОСІЛЛЯ  Й  СТАРОСІЛЛЯ  В  МАГДАЛИНІВЦІ,                                                      
або  Урок  з  непедагогічного  виховання

«Наші вимоги залишаються незмінними: ми до першого березня наступного 
року даємо владі, всім чиновникам час, щоб внести зміни до законодавства, які 
ми вимагаємо», - наголосили  мітингувальники.
До пасічників вийшов голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа, який 
наголосив, що це вже проблема не нова і вона багато років накопичувалася. За 
його словами, ця демонстрація є свідченням того, що час обговорювати минув, і 
настав час вирішувати. Він також зауважив, що Мінагрополітики та Держпрод-
споживслужба вже розробляють відповідні законопроекти, але вплинути на їх 
прийняття ВР вони не можуть.
«Зараз на сайті Мінагрополітики опублікований законопроект щодо посилення 
відповідальності за використання пестицидів і агрохімікатів. І не тільки поси-
лення відповідальності,а більш чітку регламентацію інформувань», - зазначив 
Володимир Лапа.
Інше питання, про яке говорив Володимир Лапа, це авіаобробка полів пестицида-
ми. Він зазначив, що в інших країнах, якщо існує інша можливість, практично 
ніколи не дозволяють обробляти поля  літаками. В Україні вже готують законо-
проект, який наблизить Україну до інших країн у цьому питанні.
«Відповідні законодавчі зміни зараз також готуються. Єдине, що, на відміну від 
попередніх, які вже опубліковані, ми їх поки не публікували, тому що там до-
сить складний документ і поки приводимо все законодавство у відповідність до 
європейських вимог», - розповів голова Держпродспоживслужби.

з музичним супроводом, тож приходьте 
й приїздіть – щось купите та ще й отри-
маєте чудовий настрій на весь святковий 
день». І далі оголошення спокушало народ 
неодмінно дійсно з раннього ранку сходи-
тися, оскільки «ярмаркувати прибудуть 
господарства, а купити можна буде цукор, 
пшеницю, ячмінь, картоплю, помідори, ци-
булю, гриби, борошно, яблука, дині і кавуни, 
яйця, олію, продукцію маслозаводу, хлібобу-
лочні вироби» - і так далі, і тому подібне. То 
люди як тільки почало світати не лише 
магдалинівські, а і з довколишніх сіл, аби 
не спізнитися та бути першими в чергах, 
поспішали, йшли вервечками пішки чи лед-
ве не наввипередки їхали, хто на чому міг, 
як ото колись у відомій гуморесці Остапа 
Вишні «Ярмарок» - пам’ятаєте її особливо у 
виконанні Анатолія Паламаренка? 

Ось тільки у нашому випадку народ 
хоч і зійшовся ще як сіріти почало, та до  
самісінького обіду так і не дочекався авто-
машин з обіцяними дарами полів і ферм. 
Точнісінько як не ощасливили мешканців 
райцентру і переробники зі своїми наїдка-
ми. Виглядали тих і інших, усі очі видивили-

ся – ніхто однак ні звідки нічого магдалинів-
цям так і не привіз навалом, як то було обі-
цяно. Отож настрій людям, навпаки, лише 
зіпсували. Супровід вийшов не музичним, а 
осудливим. Але це що – для сільського на-
роду не надто завелика біда, якось змогли 
вони її пережити. Чи й звикати до подібних 
«сюрпризів» селянам зараз, коли їх дурять й 
обманюють на кожному кроці? Однак інша 
річ таки зі школою, про «пригоду» з якою 
відтак наша мова. Бо під час святкування 
магдалинівцям сповістили вражаючу нови-
ну. «А наступного тижня, - передавали далі 
з вуст в уста жителі селища, - («Ви вірите? 
Ні? Та ми теж сумніваємося!)  завершуєть-
ся реконструкція головного корпусу Магда-
линівської опорної загальноосвітньої шко-
ли і відбудеться його урочисте відкрит-
тя». Про це повідомила й районна газета 
«Наше життя». Усі у ній могли прочитати: 
«Остання робоча нарада перед урочистою 
подією пройшла на території школи за уча-
стю в.о. голови РДА Юрія Коробова (вже 
чи не третій рік в.о. – Авт.), заступника 
голови РДА Олександри Колісник, началь-
ника відділу ЖКГ Миколи Лимаря і началь-

ника райвідділу освіти Олександра Коваля. 
У триповерховому приміщенні, яке якраз 
готується прийняти учнів 5 – 11 класів, ро-
бота кипить цілодобово. Порівняно з тим, 
що ми бачили раніше, картина змінилася 
кардинально: вже готова стеля, класні 
кімнати, коридори, санітарні кімнати, за-
носяться нові меблі». І далі: «Учні будуть 
приємно вражені новим приміщенням: 
кожен клас має свій колір, кімнати світлі 
і затишні. В усякому випадку тут ніщо не 
нагадує тепер про колишні шпалери. Урочи-
ста ж лінійка з нагоди відкриття корпусу 
Магдалинівської опорної школи відбудеть-
ся у понеділок о 9.00 ранку».

Пасічники мітингують під КабміномПасічники у Києві провели акцію «Захистимо Україну 
та наших бджіл від отруєння» під стінами Кабміну, 
звинувативши Мінагрополітики, Мінекології та 
Держпродспоживслужбу у бездіяльності.

Винахідник першого в світі рамково-
го вулика Петро Прокопович зауважив, 
що бджільництво, окрім економічного 
значення, виконує ще й виховну функ-
цію. Медоносні бджоли подають мис-
лячому пасічнику найважливіші уроки 
для спостереження власного способу 
життя і змушують до дій за їхніми по-
требами. 

Про необхідність виховання в су-
часному суспільстві глибокої поваги 
до крилатої трудівниці, збереження 
вкрай важливої для людства бджоли 
і найоптимальніший шлях для цього 
йшлося на науково-практичній кон-
ференції «Органічне землеробство – 
основа екологічного бджільництва» 
в палаці культури Сурсько-Михай-

Органічне землеробство  береже бджолу       
лівки Солонянського району 30 ве-
ресня. 

Учасниками пізнавального захо-
ду, організованого обласною спілкою 
«Дніпровський пасічник», стали на-
уковці Дніпра, держслужбовці і біля 
150 бджолярів та голів фермерських 
господарств Січеславської, Полтав-
ської, Кропивницької та Сумської 

областей. Робота конференції, яку зі 
знанням справи вів заступник голови 
обласної спілки бджолярів Дмитро 
Любченко, відбувалася в рамках «кру-
глого столу». Кілька спікерів теми по-
чергово висвітлювали її, дискутували 
між собою і відповідали на запитання 
із залу. 

НАБЛИЖАЮТЬСЯ ТРИ СВЯТА - ПОКРОВА, 
ДЕНЬ КОЗАЦТВА І ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ
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Українське прислів‘я

Продовження. Початок - стор. 1

! Вчи не мед їсти, а бджіл шанувати

«Потрібна біологізація  
землеробства!»
Першим виступав професор Дніпров-

ського державного аграрно-економічного 
університету Сергій Крамарьов. Відомий 
ґрунтознавець підкреслив критичний 
стан вітчизняного рільництва:

- Продукція рослинництва України 
останнім часом формується переважно на 
залишкових елементах живлення та міне-
ралізації гумусу. Ця ситуація виникла че-
рез зменшення обсягів внесення добрив, 
недотримання сівозмін та катастрофічне 
насичення їх просапними культурами, 
зокрема соняшником. Перелічені та інші 
фактори спричиняють розвиток і поши-
рення ерозії, дегуміфікацію, агрохімічну і 
агрофізичну деградацію ґрунтів. Запобіг-
ти цьому можна сучасними технологіями 
вирощування сільгоспкультур з мінімаль-
ним обробітком ґрунту та елементами 
біологізації землеробства. Система ор-
ганічного землеробства, метою якої є ба-
ланс між продуктивністю агроценозу та 
деградацією навколишнього середовища 
задля збереження якості земель для май-
бутніх поколінь, передбачає потужне над-
ходження в грунт поживних елементів за 
рахунок:  1) розширення вирощування 
бобових культур; 2) рослинних залиш-
ків; 3) гною; 4) зелених сидеральних 
добрив; 5) інших органічних відходів, 
сирих міндобрив (руд).

Відомий вчений підкреслив, що родю-
чість грунтів покращується і за допомо-
гою системи дій, що підвищують їхню бі-
ологічну активність. А захист рослин при 
органічному землеробстві відбувається 
лише за допомогою підтримки балансу 
між різними видами комах і збільшенню 
популяції корисних видів. Та ще біологіч-
них, механічних і агротехнічних методів 
захисту. Лише при органічному земле-
робстві буде і екологічне бджільництво, 
продукція якого теж цінується набагато 
дорожче на світових ринках. Це надійний 
шлях збільшення загальноукраїнського 
ВВП і добробуту фермерських та бджоли-
них господарств.

Певно ж, хліборобам непросто забути 
«хімію», як по-народному звуть пестици-
ди, фунгіциди, інсектициди, міндобрива 
синтетичного походження тощо. Та від 
звичного багатьом обчислення, що дешев-
ше – обробити просапні культиватором 
чи пестицидами – слід однозначно від-
мовитися на користь першого. Бо ґрунти 
вже й так накопичили надмірну кількість 
нітратів та важких металів, а це пряма за-
гроза і бджолі, і самій людині.      

Особливу  зацікавленість  присутніх 
викликало повідомлення про поліпше-
ну технологію компостування різнома-
нітних органічних відходів і отримання 
на їхній основі біокомпостів, біогумусу 
і біогуматів. Дана тематика входить в 
програму наукових досліджень кафедри 
агрохімії університету, яку очолює про-
фесор С. Крамарьов.

Фермери і бджолярі 
повинні тісно співпрацювати
А про перспективи розвитку бджіль-

ництва в нашій країні, важливість цієї 
галузі сільського господарства ознайо-
мив слухачів завідувач кафедри техноло-
гії виробництва продуктів тваринництва 
ДДАЕУ доцент Володимир Похил. Уні-
верситет готує фахових бджолярів з освіт-
нім рівнем «магістр», бо професійному 
пасічнику потрібні значні галузеві знання 
для успішного пасічникування. В. Похил 
продемонстрував широкий асортимент 
продуктів бджільництва та розповів про 
технології їхнього отримання в умовах 
власних господарств. 

Вкрай гостра дискусія розгорнулась  
при розгляді питань про потраву бджіл 
пестицидами, які використовуються в 
технологіях вирощування сільгоспкуль-
тур. Бджолярі України вже кілька місяців 
чекають від української правоохоронної 
системи належного розслідування заги-
белі кількох тисяч бджолосімей у пасіч-
ників поблизу Кривого Рогу, притягнен-
ня винних до відповідальності та компен-
сації власникам вартості сімей і втраченої 
вигоди. Всі доповідачі дійшли до спільної 

Органічне землеробство  
береже бджолу

думки, що між  фермерами і бджоляра-
ми повинна бути щосезонна попередня 
домовленість про безпечне використання 
хімічних препаратів у сільськогосподар-
ському виробництві. 

Застосовуватися повинні лише засо-
би, які містять у своєму складі антидоти 
і вибірково знищують лише шкідли-
вих комах, не впливаючи при цьому на 
бджіл. Сергій Крамарьов навів перелік 
нешкідливих для бджіл препаратів, які 
можна використовувати в посівах ріпаку 
та соняшнику. Вони за своєю ефектив-
ністю не поступаються традиційним за-
гальновживаним. Професор наголосив, 
що бджолярі для фермерів і товариств 

роблять велику корисну справу, запилю-
ючи бджолами своїх пасік квітки енто-
мофільних (комахозапильних) рослин і 
суттєво підвищуючи їхню продуктивність. 
В Україні ця величезна робота Божих ко-
мах лише починає належно цінуватися, 
що для розвинених країн давно є звичною 
практикою. 

Захист бджолородин 
Надзвичайні криворізькі події з ма-

совою загибеллю бджіл показують, що 
стовідсоткової гарантії безпечного госпо-
дарювання пасічники України ще не ма-
ють. Страшний бджолиний мор був цьо-
го літа і на Житомирщині, Запоріжжі, 
Вінниці, Миколаєві… Лише за це літо, за 
даними Спілки пасічників України, «хі-
мією» знищено біля 200 тисяч бджолосі-
мей в державі! Якщо взяти до уваги, що 
кожна коштує мінімум 2 тисячі гривень, 
то загальні втрати дорівнюють 4 мільяр-
ди гривень. Плюс неотримана продукція 
на таку ж суму. Хоча стаття 10 ЗУ «Про 
бджільництво» і говорить: «держава га-
рантує додержання прав і законних інте-
ресів пасічників у галузі бджільництва»! 
Однак всім бджолярам слід обов’язково 
виконати наступні дії:

- Щоб домогтися належного захисту 
бджолосімей, всі пасічники повинні 
бути членами обласної Спілки, - розпо-
вів юрист «Дніпровського пасічника» 
Роман Смолов. - Обов’язковою є реє-
страція бджолосімей в органі держвет-
медицини та сільській раді чи ОТГ, 
де створюється депутатська комісія з 
бджільництва. До її складу входять па-
січники зі складу депутатів, запрошу-
ються голова місцевого осередку бджо-
лярів, землевпорядник ради і агроном 
базового господарства. Комісія розро-
бляє заходи для попередження випад-
ків отруєння бджіл. В разі їхньої загибе-
лі складає акт, відбирає проби стільни-
ків зі свіжим нектаром, підмор бджіл, 
зразки рослин з протруєного поля із 
зазначенням точної дати і місця та на-
правляє все до лабораторії Держпрод-
споживслужби. Власник пасіки одразу 
звертається із заявою і до відділення 
Національної поліції, вона й проводить 

загальне розслідування. Після лабо-
раторних висновків поліція направляє 
справу до суду, або ж вона вирішується 
без нього за взаємною згодою сторін. 
Лише в такому разі буде єдина дер-
жавна статистика загибелі бджіл, і ми 
швидше навчимося цивілізовано від-
стоювати професійні права бджолярів.

До «гарячої» теми долучилися чи-
мало доповідачів. Представник Дер-
жпродспоживслужби Дніпропетров-
ської області Іван Силін розказав про 
кроки, які робить держава для захисту 
пасічників в разі отруєння бджіл. А ве-
дучий конференції Дмитро Любченко 
зазначив:

- Не всі пасічники та фермери знають, 
що обробка рослин хімікатами згідно із 
ЗУ «Про бджільництво» дозволяється не 
ближче 300 метрів до населеного пунк-
ту - виключно у вечірні та нічні години, 
коли припиняється літ бджіл. Кілька 
разів доводилося натрапляти на обро-
біток сільгоспкультур серед білого дня. 
Одразу викликаю поліцію, вона складає 
документ про кримінальний злочин та 
припиняє незаконні роботи. Краєм іде 
резонанс, вдруге господар поля чи орен-
дар до кримінального правопорушення 
не вдається - надто велика відповідаль-
ність. Бджоли, які гинуть від розпилених 
на полях отрутохімікатів, є своєрідним 
індикатором – люди, зупиніться, ми тру-
їмо самі себе і наступні покоління! Отям-
теся, доки не пізно! А коріння цієї про-
блеми відоме – орна земля переважно не 
належить тим, хто її обробляє, через що 
споживацько-хижацьке ставлення до неї 
в Україні є «нормою». Коли б кожен хлі-
бороб знав, що ці ще родючі чорноземи 
і через сто років будуть належати його 
онукам і правнукам, вони житимуть і 
матимуть хліб на столі з них, він би не 
отруював їх так нещадно і самогубно для 
людства.

Надзвичайно слушна думка про зем-
лю, погодьтеся. Власним досвідом пасіч-
никування неподалік Краматорська До-
нецької області поділився бджоляр Во-
лодимир Малихін. Поблизу його пасіки 
знаходиться польовий табір спостерігачів 
ОБСЄ, які слідкують за лінією розмежу-
вання між Збройними Силами України 
та російськими окупаційними військами. 
Фахівці з безпеки виявилися знавцями 
пасічництва і надали свої поради. У Євро-
пі в разі протруєння поля кожен пасічник 
довкруж 5 км завчасно отримує детальне 
СМС. Вочевидь, цю практику варто за-
стосувати і в Україні, ввівши цю норму в 
оновлений закон «Про бджільництво». 
Ще Володимир Малихін домігся того, що 
в Краматорській РДА створена постійно 
діюча бджолина комісія, яка негайно ре-
агує на кожен випадок отруєння бджіл. 
Цей добрий досвід з Донбасу «Дніпров-
ський пасічник» планує перенести і на 
придніпровські терени.

Що може кожна громада
У нашій державі пасічникуванням за-

ймається біля 450 тисяч чоловік, це вели-
чезна армія фахівців, яка стовідсотково 
підтримує ведення органічного земле-
робства. А щоб ця добра для сучасного 
і прийдешніх поколінь справа швидше 
набирала сили, потрібне якнайширше 
представництво бджолярів, а це пере-
важно думаючі і відкриті до спілкування 
люди, у Верховній Раді та всіх місцевих 
органах влади. Таке у цікавій доповіді 
підкреслив голова ГО «Молодіжна еко-
логічна ліга Придніпров’я», житель села 
Волоське Новоолександрівської ОТГ Дні-
провського району Ігор Матвій:

Конференція в Сурсько-Михайлівці викликала підвищений інтерес. 

- Бджолярі є серйозною силою, 
коли всі зареєструються в єдиній 
Спілці. Особисто знаю багатьох, вони 
напружено працюють в пасічний сезон 
більше 12 годин на добу, тому невдов-
зі обов’язково стануть середнім кла-
сом. Ваше завдання – примножувати 
щороку на 15 % число бджолосімей і 
статки, а 15 % часу приділяти громад-
ським проблемам. Пасічники повинні 
стати головною ідеологічною силою 
кожного села, від вас повинні йти нові 
ідеї. А при досягненні рубежу в сто 
бджолосімей, наприклад, кожен змо-
же і оформитися як виробник сільго-
сппродукції. У Волоському три роки 
тому 8 підприємців зібрали 24 тисячі 
гривень і заснували благодійний фонд 
громади «Борисфен». Найняли на ро-
боту трьох чоловік, директора і двох 
дівчат, одна з яких добре знає англій-
ську. Надали приміщення і оргтехніку, 
працівниці вивчили запити жителів, 
написали проекти, а директор моніто-
рить, де у світі є доступні кошти, гран-
ти. Наприкінці року в село надійшли 
перші кошти від працівників фонду. У 
нас ніде було займатися спортом, те-
пер будується спортзал за 45 мільйонів 
гривень, зараз заливають фундамент. 
У Волоському вже є спортмайданчик 
за 16 мільйонів, проводяться заняття 
з волейболу, баскетболу, тенісу тощо. 
Фонд сприяє місцевим пасічникам, 
створюємо виставковий експоцентр, де 
навчатимуться діти, будуть екскурсії, 
туристичний розвиток. 

Як голова громадської екологічної 
ради при Дніпропетровській ОДА з 
приємністю зазначаю, що у Волось-
кому ні восени, ні весною не палять 
бур’яни і листя, все компостується на 
добрива. Проведені роз’яснення щодо 
шкоди диму людям і бджолам. А за 
паління вперше штраф за законом 170 
гривень, вдруге – 1 700. У Волоському 
будуватиметься і оздоровчий санато-
рій для дітей, там застосовуватиметься 
бджолотерапія.

І справді дивовижні досягнення 
сільської громади, число жителів якої 
менше півтори тисячі чоловік! А про 
добру співпрацю фермерів і пасічників 
Сурсько-Михайлівської сільської ради, 
де фермер Володимир Кравченко за-
ймається органічним землеробством, 
розповів її голова Володимир Сокур. 
Насамкінець місцеві артисти пораду-
вали присутніх гарними виступами зі 
сцени. У перерві конференції демон-
струвалися сучасні вулики, інвентар 
та розмаїття продукції бджільництва.  
Учасники конференції дегустували її з 
хлібною випічкою органічного земле-
робства і впевнилися в їхніх високих 
смакових якостях. Наприкінці конфе-
ренції голова ГО «Дніпровський пасіч-
ник» Сергій Староконь висловив упев-
неність, що проблеми розвитку орга-
нічного землеробства, а відтак і безпеч-
ного бджільництва, знайдуть широкий 
відгук у краї та на загальнодержавному 
рівні. 

Григорій ДАВИДЕНКО.
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ТОВАРИСТВО                                         
З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ГОЛДВІН ГРУП», 

код ЄДРПОУ 41495709  
інформує про намір провадити 
плановану діяльність та оцінку 

впливу на довкілля
1. Інформація про суб’єкта го-

сподарювання
Юридична адреса (адреса для 

листування): 08140, Київська обл., 
Києво-Святошинський район,                              
с. Білогородка, вул. Компресорна, 
буд. 3, офіс 33; тел.: +380689666703, 
e-mail: golden_group2017@ukr.net

2. Планована діяльність, її ха-
рактеристика, технічні альтерна-
тиви

Планована діяльність, її характе-
ристика:

Геологічне вивчення, у тому чис-
лі дослідно-промислова розробка 
родовища, з подальшим видобуван-
ням вуглеводнів (промислова роз-
робка родовища) Новостепанівсько-
Євецької площі Дніпропетровської 
області.

Пошук і розвідка покладів вуг-
леводнів, дослідно-промислова роз-
робка, геолого-економічна оцінка і 
затвердження запасів ДКЗ України, 
облаштування та промислова роз-
робка родовища.

З метою розробки покладів 
Новостепанівсько-Євецької площі 
передбачається буріння свердловин 
проектною глибиною до 4500 м.

Передбачається підключення 
проектних свердловин до уста-
новок підготовки вуглеводневої 
сировини інших родовищ, які зна-
ходяться поза межами ділянки до-
сліджень. 

Технічна альтернатива 1.
Геологічне вивчення, у тому чис-

лі дослідно-промислова розробка 
родовища, з подальшим видобуван-
ням вуглеводнів (промислова роз-
робка родовища) Новостепанівсько-
Євецької площі Дніпропетровської 
області.

Пошук і розвідка покладів вуг-
леводнів, дослідно-промислова роз-
робка, геолого-економічна оцінка і 
затвердження запасів ДКЗ України, 
облаштування та промислова роз-
робка родовища.

З метою розробки покладів 
Новостепанівсько-Євецької площі 
передбачається буріння свердловин 
проектною глибиною до 4500 м.

Для збору і підготовки продук-
ції, передбачається будівництво 
установки підготовки вуглеводневої 
сировини. 

 Технічна альтернатива 2.
Не розглядається.
3. Місце провадження плано-

ваної діяльності, територіальні 
альтернативи

В адміністративному відношен-
ні Новостепанівсько-Євецька площа 
розташована в Новомосковському 
районі Дніпропетровської області.

Поблизу від Новостепанівсько-
Євецької площі розташовані такі 
родовища як Голубівське нафто-
газоконденсатне, Богатойське і 
Левенцівське газоконденсатні родо-
вища.

Найбільшими населеними 
пунктами в межах ділянки є села 
Новостепанівка, Герасимівка, 
Голубівка. Населені пункти зв´язані 
між собою асфальтованими доро-
гами.

З економічної точки зору – ра-
йон типово сільськогосподарський. 
Землі, що зайняті посівами сіль-
ськогосподарських культур, станов-

____________________________________ 
(дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)
___________________________________ 

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання)

лять 80 %, решта – угіддя, болота, 
ліси і посадки. 

В районі Новостепанівсько-
Євецької площі складні поверхневі 
умови для виконання робіт відсутні. 
Транспортування вантажу, в межах 
площі, можливе ґрунтовою та грей-
дерною дорогами.

Територіальні альтернативи 1,2.
Територіальні альтернативи не 

розглядаються (об’єкт існуючий, 
площа ділянки надр 26,21  км2; ді-
лянка знаходиться у геологічному 
вивченні).

4. Соціально-економічний 
вплив планованої діяльності

Оптимальне освоєння запасів 
вуглеводнів та забезпечення ре-
сурсної бази вуглеводнів України. 
Позитивний аспект - створення ро-
бочих місць, забезпечення потреб 
населення послугами підприємства. 
Прийняті природоохоронні заходи 
забезпечують мінімальний залиш-
ковий рівень впливу господарської 
діяльності на умови життєдіяльнос-
ті місцевого населення та його здо-
ров’я.

5. Загальні технічні характе-
ристики, у тому числі параметри 
планованої діяльності (потуж-
ність, довжина, площа, обсяг ви-
робництва тощо)

Новостепанівсько-Євецька пло-
ща згідно існуючого нафтогазогео-
логічного районування розташова-
на в південній прибортовій частині 
Дніпровсько-Донецької нафтогазо-
носної області.

Площа відноситься до 
Руденківсько-Пролетарського на-
фтогазоносного району, де відкриті 
багаточисельні родовища нафти та 
газу у відкладах середнього і ниж-
нього карбону та верхнього девону, 
встановлені нафтогазопрояви в корі 
вивітрювання кристалічного фунда-
менту.

Основним нафтогазоперспек-
тивним об’єктом в межах площі 
робіт є Новостепанівська структура, 
яка картується вздовж південного 
крайового розлому, і ускладненна 
розривними порушеннями.

Промислова нафтогазоносність 
району приурочена до відкладів 
широкого стратиграфічного діа-
пазону: від середньокам’яновугіль-
них до докембрійських включно. 
Переважна кількість розвіданих за-
пасів припадає на башкирські, верх-
ньосерпуховські і верхньовізейські 
нижньокам’яновугільні відклади.

Колекторами вуглеводнів є, в 
основному, пісковики і алевроліти 
з високими і задовільними фільтра-
ційно-ємнісними властивостями.

Безпосередньо в межах ділянки 
робіт перспективи нафтогазонос-
ності належним чином не вияснені. 

На підставі наявного матеріалу, 
в межах Новостепанівсько-Євецької 
площі прогнозується відкриття га-
зоконденсатних покладів в башкир-
ському ярусі, а саме в горизонтах Б-4 
і Б-5. Дані перспективні горизонти 
прогнозується відкрити у двох ви-
ділених блоках: західний та східний.

На Новостепанівсько-Євецькій 
площі запланована розробка на га-
зовому режимі. 

З метою розробки покладів 
Новостепанівсько-Євецької площі 
передбачається буріння свердловин 
проектною глибиною до 4500 м.

Виходячи із геологічної будови 
площі, під час буріння проектних 
свердловин, буде використовувати-
ся конструкція свердловин із трьох 
обсадних колон – кондуктора, про-
міжної і експлуатаційної колони. 
Для попередження перетоків про-

міжна колона цементується до устя 
свердловин. На усті свердловин 
встановлюється противикидне об-
ладнання для безпечного розкриття 
продуктивних горизонтів.

Газ із свердловин по індиві-
дуальних шлейфах заплановано 
подавати під власним тиском до 
установки підготовки вуглеводневої 
сировини. 

Існуючі ґрунти в межах 
Новостепанівсько-Євецької площі 
мають незначний за потужністю 
гумусовий шар (0,2–0,3 м) і невисокі 
фільтраційно-проникні показники. 
Для попередження забруднення 
родючого шару ґрунту у межах ді-
лянки родючий шар знімається з 
допомогою бульдозера або скрепе-
ра і складається в кагати. Для запо-
бігання ерозії та підтримки біоло-
гічної активності поверхня кагатів та 
відкоси засіваються багаторічними 
травами.

Після закінчення буріння і 
випробування свердловин прово-
диться механічна і біологічна ре-
культивація земель. Рекультивація 
включає нейтралізацію хімічних 
реагентів, технічну і біологічну ре-
культивацію. 

6. Екологічні та інші обме-
ження планованої діяльності за 
альтернативами: Екологічні та 
інші обмеження планованої діяль-
ності встановлюються згідно чинно-
го законодавства.

Щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження 

альтернативи 1 встановлюються 
згідно чинного законодавства анало-
гічно до прийнятого варіанту впро-
вадження планованої діяльності.

Щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається.
Щодо територіальних альтерна-

тив 1,2
Не розглядаються (об’єкт існую-

чий; ділянка знаходиться у геологіч-
ному вивченні).

7. Необхідна еколого-інже-
нерна підготовка і захист тери-
торії за альтернативами: топо-
графо-геодезичні, інженерно-геоло-
гічні, гідрологічні, екологічні, архе-
ологічні та інші вишукування вико-
нуватимуться у необхідному обсязі, 
згідно чинного законодавства, з 
метою забезпечення раціонального 
використання природних ресурсів, 
а також забезпечення виконання 
охоронних відновлюваних, захисних 
та компенсаційних заходів. 

Щодо територіальних альтерна-
тив 1,2

Не розглядаються (об’єкт існую-
чий; ділянка знаходиться у геологіч-
ному вивченні).

8. Сфера, джерела та види 
можливого впливу на довкілля:

Можливі впливи планованої ді-
яльності на довкілля включають: 

Клімат і мікроклімат: процес 
геологічного вивчення, в тому числі 
дослідно-промислова розробка ро-
довища, з подальшим видобуван-
ням нафти, газу (промислова роз-
робка родовищ) Новостепанівсько-
Євецької площі не є діяльністю, що 
має значні виділення тепла, вологи, 
газів, що призводить до парниково-
го ефекту і інших речовин, викиди 
яких можуть вплинути на клімат і 
мікроклімат в прилеглій місцевості.

Геологічне середовище: вплив вияв-
ляється у вигляді порушення нор-
мативного стану геологічного розрі-
зу в процесі буріння свердловин.

Повітряне середовище: джерела-
ми забруднення атмосфери при 
розробці родовища є технологічне 
обладнання, процес спалювання 
газу на факелі та продувка сверд-
ловин. З урахуванням реалізації за-
планованих природоохоронних за-
ходів, очікуваний вплив характери-
зується як екологічно допустимий. 
Платіж за викиди забруднюючих 
речовин в атмосферу, визначений в 
грошовому виразі, розраховується 
згідно ставки податку за викиди в ат-
мосферне повітря окремих забруд-
нюючих речовин стаціонарними 
джерелами забруднення (п. 243.1 ст. 
243 Податкового кодексу України). 

Водне середовище: передбачено 
впровадження заходів щодо забез-
печення режиму обмежень ПЗС; 
при штатному режимі діяльності 
підприємства, з урахуванням впро-
вадження передбачених організа-

ційно-технічних та природоохорон-
них заходів – вплив характеризуєть-
ся як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ре-
сурси: можливий при проведенні 
робіт з облаштування об’єктів ви-
користання надр. Вплив планованої 
діяльності на ґрунт в звичайному 
режимі експлуатації мінімальний, 
і може бути помітним в разі по-
рушення технологічних процесів. 
Мінімізація ризиків досягається 
шляхом ретельного управління 
діяльністю, забезпеченням безпеч-
ного поводження з небезпечними 
речовинами.

Природно-заповідний фонд: вплив 
на об’єкти природно-заповідно-
го фонду не здійснюватиметься, 
оскільки на землях природно-запо-
відного фонду та історико-культур-
ного призначення геологорозвіду-
вальні та інші роботи не проводи-
тимуться. 

Рослинний, тваринний світ: 
Рослинність - прямі загрози, які 

могли сприяти порушенню ґрун-
тового та рослинного покриву міні-
мальні або відсутні; передбачені дії, 
направлені на зменшення можли-
вих ризиків щодо порушення при-
родного рослинного покриву.

Тваринний світ - вплив опосе-
редкований за рахунок викидів за-
бруднюючих речовин в атмосферне 
повітря.

Вплив на рослинний і тварин-
ний світ характеризується як еколо-
гічно допустимий.

Навколишнє соціальне середовище 
(населення): носить позитивний ас-
пект (позитивний вплив на місцеву 
економіку; залучення інвестицій в 
економіку району). Впровадження 
планованої діяльності є вагомим 
внеском у розвиток як регіональної 
економіки, так і економіки України 
в цілому.

Навколишнє техногенне середови-
ще: планована діяльність не спри-
чиняє порушення навколишнього 
техногенного середовища за умов 
комплексного дотримання правил 
експлуатації. Геологорозвідувальні 
та інші роботи, пов’язані з корис-
туванням надрами на територіях 
пам’яток архітектури, історії і куль-
тури (як об’єктів забудови), зон ре-
креації, культурного ландшафту не 
проводитимуться.

Відходи: поводження з відхода-
ми регулюється вимогами Закону 
України «Про відходи» (кількісний 
та якісний склад відходів визнача-
ється по мірі їх утворення, відповід-
но до вимог діючих законодавчих 
норм і актів).

9. Належність планованої ді-
яльності до першої чи другої ка-
тегорії видів діяльності та об’єк-
тів, які можуть мати значний 
вплив на довкілля та підлягають 
оцінці впливу на довкілля (зазна-
чити відповідний пункт і части-
ну статті 3 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля»):  пла-
нована діяльність належить до дру-
гої категорії видів планованої діяль-
ності та об’єктів, які можуть мати 
вплив на довкілля та підлягають 
оцінці впливу на довкілля згідно із 
пунктом 3 частини 3 статті 3 Закону 
України «Про оцінку впливу на до-
вкілля» № 2059-VIII від 23 травня 
2017 року.

10. Наявність підстав для 
здійснення оцінки транскордон-
ного впливу на довкілля (в тому 
числі наявність значного нега-
тивного транскордонного впли-
ву на довкілля та перелік держав, 
довкілля яких може зазнати знач-
ного негативного транскордон-
ного впливу (зачеплених держав): 
підстав для здійснення оцінки тран-
скордонного впливу на довкілля 
немає.

11. Планований обсяг дослі-
джень та рівень деталізації ін-
формації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля: у відповідності із вимога-
ми ст.6 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля» № 2059-VIII від 
23 травня 2017 року.

Зокрема, планується провести 
дослідження із потенційного впли-
ву на повітря, ґрунт, водні ресур-
си, флору і фауну в межах ділянки 
надр, а також провести розрахунки 
можливого акустичного впливу.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає 

оцінці впливу на довкілля

12. Процедура оцінки впливу 
на довкілля та можливості для 
участі в ній громадськості: оцінка 
впливу на довкілля - це процедура, 
що передбачає: підготовку суб’єк-
том господарювання звіту з оцінки 
впливу на довкілля; проведення 
громадського обговорення плано-
ваної діяльності; аналіз уповноваже-
ним органом звіту з оцінки впливу 
на довкілля, будь-якої додаткової 
інформації, яку надає суб’єкт го-
сподарювання, а також інформації, 
отриманої від громадськості під час 
громадського обговорення, іншої ін-
формації; надання уповноваженим 
органом мотивованого висновку з 
оцінки впливу на довкілля, що вра-
ховує результати аналізу, передба-
ченого попереднім абзацом; враху-
вання висновку з оцінки впливу на 
довкілля у рішенні про проваджен-
ня планованої діяльності.

Детальніше про процедуру гро-
мадського обговорення звіту з оцін-
ки впливу на довкілля буде пові-
домлено в оголошенні про початок 
громадського обговорення. 

13. Громадське обговорення 
обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля: протягом 20 
робочих днів з дня оприлюднення 
цього повідомлення на офіційному 
веб-сайті уповноваженого органу 
громадськість має право надати 
уповноваженому органу, зазначено-
му у пункті 15 цього повідомлення, 
зауваження і пропозиції до плано-
ваної діяльності, обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваженні і про-
позиції, вкажіть унікальний реє-
страційний номер справи про оцін-
ку впливу на довкілля планованої 
діяльності в Єдиному реєстрі з оцін-
ки впливу на довкілля (зазначений 
на першій сторінці цього повідом-
лення). Це значно спростить про-
цес реєстрації та розгляду Ваших 
зауважень та пропозицій. У разі 
отримання таких зауважень і про-
позицій громадськості вони будуть 
розміщені в Єдиному реєстрі з оцін-
ки впливу на довкілля та передані 
суб’єкту господарювання (протягом 
трьох робочих днів з дня їх отри-
мання). Особи, що надають заува-
ження і пропозиції, своїм підписом 
засвідчують свою згоду на обробку 
їх персональних даних. Суб’єкт го-
сподарювання під час підготовки 
звіту з оцінки впливу на довкілля 
зобов’язаний врахувати повністю, 
врахувати частково або обґрунтова-
но відхилити зауваження і пропози-
ції громадськості, надані у процесі 
громадського обговорення обсягу 
досліджень та рівня деталізації ін-
формації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля. 
Детальна інформація про це вклю-
чається до звіту з оцінки впливу на 
довкілля. 

14. Рішення про провадження 
планованої діяльності:

відповідно до законодавства 
рішенням про провадження даної 
планованої діяльності буде - отри-
мання спеціального дозволу на ко-
ристування надрами з метою геоло-
гічного вивчення нафтогазоносних 
надр, в тому числі дослідно-про-
мислової розробки родовища з по-
дальшим видобуванням вуглеводнів 
(промислова розробка родовища) 
Новостепанівсько-Євецькій площі, 
що видається Державною службою 
геології та надр України.

15. Усі зауваження і пропози-
ції громадськості до планованої 
діяльності, обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля, необ-
хідно надсилати до: відділу оцінки 
впливу на довкілля Міністерства 
екології та природних ресурсів 
України

Поштова адреса: 03035, м. Київ,
 вул. Василя Липківського, 35,

тел.: +38 (044) 206-31-29,
 e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua  

Контактна особа: Шимкус 
Марина Олександрівна, 

начальник відділу оцінки 
впливу на довкілля Мінприроди 

України. Р



С уб‘єктивні нотатки

Продовження. Початок - стор. 1, 

5СУЧАСНІ СЮЖЕТИ 10 жовтня 2018 року
№ 39 (78)4 СУЧАСНІ СЮЖЕТИ10 жовтня 2018 року

№ 39 (78)

  Жорж Дантон, 
французький революціонер! Після хліба найважливіше для народу - школа

Коли чиновники розкрадають швидше, ніж народ виробляє, вони заявляють, що народ не вміє працювати

НОВОСІЛЛЯ  Й  СТАРОСІЛЛЯ  В  МАГДАЛИНІВЦІ,                                                      
або  Урок  з  непедагогічного  виховання

ТАК ОТ, ЧИТАВ це народ 
- і не вірив своїм очам. 
Може пам’ятаєте один з 

химерно-дотепних афоризмів 
Козьми Пруткова, що коли 
бачиш на клітці, у якій сидить 
тигр, напис, ніби там слон – не 
вір очам своїм. А Прутков, як 
відомо, хитро не знайшов за 
потрібне уточняти, чому саме 
не вірити: тому, що у клітці 
слон, а не тигр, чи напису, що 
там тигр, а не слон? Точнісінько 
ж бо так і спантеличені жителі 
селища у даному разі ніяк не 
могли збагнути, але зовсім на-
впаки: вони не розуміли, чому 
їм вірити? Тому, що зібралися 
відкрити реконструйований 
шкільний корпус чи що цей 
корпус не інакше, як за пома-
хом чарівної палички миттю 
став готовий до відкриття? Бо 
написано, що так, відкриття 
відбудеться. А люди у Магда-
линівці не сліпі і на власні очі 
щодня бачать, що корпус все 
ще перебуває у риштуваннях 
під самісінький дах і чорний: 
термоізоляційним матеріа-
лом обшитий, та досі ще не 
облицьований, щоб сховати 
непривабливу на вигляд ізоля-
цію. Поки що цей корпус ззов-
ні нагадує високі мури в’язни-
ці – слово честі. Та головне, що 
він ніби і в блокаді – в облозі 
розритих ям та траншей і куп 
будматеріалів і звичайнісінько-
го битого будівельного сміття. 
Якщо до нього підведено ті чи 
інші інженерні комунікації, пе-
редусім подача води і тепла, то 
стовідсотково тимчасові. Або й 
просто ще не завершені. Один 
«парадний» вхід вичищено і 
вилизано – замітали і вимива-
ли його, правда, остаточно за 
годину-півтори до 9-ої ранку, 
коли «наперекір усім трудно-
щам» й мало відбутися від-
криття з урфочистою, звісно, 
лінійкою учнів. Коли ось-ось 
повинні були заграти, корот-
ше, фанфари.

Школярам від першоклас-
ників до майбутніх випускни-
ків включно дали команду в 
призначений день і призначе-
ний час з’явитися у святковій 
формі. Але… без батьків. Ос-
таннє застереження виникло, 
гадаємо, не випадково. Справа 
у тім, що як не хотіли уникнути 
«зайвих пристрастей» - не вда-
лося. Селищем одразу пішов 
гуляти поговір: як відкривати 
те, що… недобудоване? Виши-
кувати, значить, дітей, виголо-
сити перед ними палкі промо-
ви (як ото кажуть, що метати 
бісер перед свинями!) і повер-
тати їх у старі та пристосовані 
класи назад на невизначений 
поки що час – ну зовсім же не 
педагогічний урок, згодні? Ба-
гато хто розцінив його спершу 
як цинічний. А вже після всьо-
го, що насправді відбулося, й 
лихварським та шулерським, 
якщо й не шахрайським. Си-
туація ж тут яка? Здійснити ка-
пітальне оновлення основного 
сорокарічного віком корпусу 
Магдалинівської нині опорної 
школи, у якій тепер аж понад 
730 учнів, обіцяли, ясна річ, 
до початку цього навчального 
року. Обіцяли ще й в два голо-
си, якщо так можна сказати. 

Першим народний депу-
тат Вадим Нестеренко, розпо-
відаючи про плани розвитку 
інфраструктури населених 
пунктів його виборчого округу 
у 2018 році, заявив, як відрізав, 
наступне: «Щодо Магдалинів-
ського району, то в нас на цей 
рік головний тут об’єкт -  ка-

премонт і реконструкція будів-
лі центральної школи Магда-
линівки». А слідом, у квітні, по-
мічники нардепа повідомили, 
що старт реконструкції дано: 
«Цьому передувала презента-
ція початку ремонтних робіт, 
на якій були присутні вчителі, 
батьківський комітет, повпреди 
підрядника і, власне, «винува-
тець» епопеї народний депутат 
Вадим Нестеренко». Щоб усі 
затямили, коротше, що Вадим 
Григорович старається для сво-
їх виборців. Далі у травні інша 
тутешня газета «Твій рідний 
край» написала, що «заданий 
темп приємно дивує не лише 
жителів  селища, але і його ке-
рівників».

А під кінець червня ц. р. 
свою інформацію поширила 
прес-служба ОДА. Вона на-

вела слова «губернатора» Ва-
лентина Резніченка, а саме: 
«Комфортна, яскрава й сучас-
на та енергоефективна школа 
народжується в Магдалинівці, 
перетворюючись на освітній 
заклад європейського зраз-
ка. Створення дійсно кращих 
умов для навчання і виховання 
сільських дітей – завдання, по-
ставлене Президентом України 
Петром Порошенком, яке ми 
виконуємо». Масштабна ре-
конструкція середньої опорної 
школи у Магдалинівці, мовляв, 
переконливе цьому свідчення! 
Радійте і підкидайте догори ка-
пелюхи!

І далі прес-служба облдер-
жадміністрації із захопленням 
розповідала, що за короткий 
термін «в одному крилі будівлі 
уже замінили електромережу 
і систему опалення та підлоги, 
а стіни обшивають гіпсокар-
тоном і розпочалися малярні 
роботи, в другому завершуєть-
ся демонтаж і облаштування 
опалення та прокладання елек-
трики уже також на часі». «Ра-
ніше у нас таки холодно було 
взимку, тому ми чекаємо від 
відремонтованої тепла», – так 
казала директор школи Тетяна 
Полякова. Але в першу чергу, 
продовжувала Тетяна Григо-
рівна, чекаємо на голову вищі 
можливості для покращення 
навчально-виховного процесу. 
Щоб для сільських дітей вони 
не поступалися тим, котрі на-
явні навіть в обласному центрі. 
Тому й радувало педагогів, що 
передбачене обладнання також 
й ресурсної кімнати для інклю-
зивної освіти, себто призначе-
ної для дітей з обмеженими 
можливостями, а також кабінет 
для вивчення іноземних мов. 

Як неважко тепер здогада-
тися, до 1 вересня – до початку 
навчального року – здати кор-
пус в експлуатацію не вдалося. 
До речі, голова ОДА Валентин 
Резніченко в черговому при цій 
нагоді повідомленні сповістив, 
що до кінця 2018-го рекон-
струкцію головного корпусу 
Магдалинівської школи неод-
мінно буде завершено. Тобто 
не журіться і не переживайте 
– з нового року перейдуть таки 
учні в оновлені й осучаснені 
класи. І не тільки в них. Отри-
мають ще й кабінети для до-
даткового, позашкільного нав-

чання, де обдаровані й здібні 
хлопці та дівчата зможуть ово-
лодівати поглибленими знан-
нями. Більше того, запрацює 
тут і міні-школа робототехніки 
та ІТ-технологій – уявляєте, яка 
це для райцентру подія, а для 
дітвори перспектива? Де таке 
сьогодні видане ще й у більших 
райцентрах області? Отож!

І ми щиро, без іронії та 
лукавства готові сказати, що 
велике діло робиться на Дні-
пропетро-вщині загалом і в 
окремо взятій Магдалинівці 
зокрема: другий рік поспіль 
тут займаються капітальними 
ремонтами тих шкільних при-
міщень у сільській місцевості, 
котрі давно потребували й по-
требують ремонтів. Є дані, що 
оновили наразі уже біля трид-
цяти опорних і основних шкіл. 

Але, по-перше, одне діло, коли 
здійснюється це без крику і га-
мору, що які ми молодці, навіть 
скромно, не приписуючи собі, 
діючій нині владі, ніби надзви-
чайно  величезних заслуг, за які 
народ має бути вдячним і ледве 
не кланятися до землі та навза-
мін обов’язково голосувати за 
теперішніх на майбутніх вибо-
рах. Зовсім інше, коли зроблять 
на копійку, а тлумачать на всю 
губернію, кому люди повинні 
наче за це бути відтепер довіч-
но зобов’язаними. Скільки жи-
тимуть, стільки й шану мають 
складати благодійникам, співа-
ти їм панегірики – і крапка!

А хіба цим держава – отож 
вожді державної виконавчої 
влади на місцях – і не повинні 
займатися за своїми посадови-
ми обов’язками, не рекламую-
чи понад будь-яку міру власні 
зусилля і старання? Ось тут і 
те по-друге, котре тим часом 
не дає спокою усім жителям 
Дніпропетровщини і не дало 
у даному разі жителям Маг-
далинівки. Все, чим перейма-
ється чинна наразі в Україні 
влада, втілювати мусить чесно 
й прозоро, без корупції, злов-
живань та підозрілих й прихо-
ваних оборудок з бюджетними 
коштами. А на цей рахунок без  
подібних явищ і на Дніпро-
петровщині все ще не можуть 
обходитися. Навпаки, за навіч 
переконливими свідченнями 
не лише місцевих опозицій-
них і антикорупційних сил і 
структур, а й правоохоронних 
та фіскальних органів далеко 
не все гаразд з повнотою ви-
користання  за призначенням 

коштів як державної казни, так 
і місцевих бюджетів. Право-
порушень на цей рахунок, на 
жаль, вистачає, хоч греблю для 
перепони ними гати. Та гати-
ти таку греблю якраз і не ква-
пляться.

ЧИ ВИ СКАЖЕТЕ, що 
марно підозрювати тих, 
хто ремонтує ті ж школи 

для сільської дітвори, в чомусь 
грішному і крамольному? Як 
на наше переконання, то сьо-
годні якраз навпаки. Уже цілі 
легенди – не міфи, а таки ле-
генди – ходять Дніпропетров-
щиною, які шалені кошти з бю-
джетів усіх рівнів, виділені на ті 
ж ремонти (і не лише шкіл чи 
дитсадків, а й доріг та вулиць, 
приміром) так званими «від-
катами» вертаються не назад, 

а у чиїсь приватні кишені. Не 
всі вони, правда, залишаються 
на місці чи для місцевих, нато-
мість бурхливими «грошовими 
потоками» спрямовуються по 
сходинках вгору – аж до ки-
ївських пагорбів. Надіємося і 
віримо, що рано чи пізно таке 
«таємне» стане явним. Чим 
швидше це станеться, тим кра-
ще, звичайно. 

Отож це буде потім. А зараз 
судіть самі: епохальну рекон-
струкцію школи у Магдалинів-
ці здійснює Товариство з обме-
женою відповідальністю (однак 
явно з необмеженими «зв’язка-
ми») «СК «Стройінвест». Уявіть 
собі, фірма ця із загадковою 
постійністю, якій можна лише 
заздрити, виграє і виграє усі 
підряд тендери у Новомос-
ковському районі. А значить, 
що й у виборчому окрузі пана 
нардепа Нестеренка. Може, це 
й випадково так відбувається, 
але загалом ТОВ «СК «Стройін-
вест» з листопада 2016 року і по 
нинішній день набралася ро-
біт тільки на Новомосковщині 
на 627 мільйонів 418 тисяч 332 
гривні і 38 копійок. Більше, 
ніж на півмільярда – уявляєте, 
який розмах?! Так що 47 міль-
йонів 45 тисяч і 605 гривень та 
20 копійок, за які «Стройін-
вест» взявся оновити опорну у 
Магдалинівці середню загаль-
ноосвітню школу – це для неї 
копійки загалом навіть. Єдина 
прикрість – тендер на рекон-

струкцію одного шкільного 
корпусу «Стройінвест» виграв, 
фігуру-ючи у кількох кримі-
нальних провадженнях, котрі 
були порушені раніше. Зокре-
ма, старт одному, як свідчить 
Ухвала слідчого судді Новомос-
ковського міськрайонного суду 
Крохмалюка І. П., було дано ще 
25 лютого 2016 р. Це коли цей 
слідчий суддя розглянув «кло-
потання старшого слідчого 
Новомосковського відділу На-
ціональної поліції Маркарянця 
А.О., погоджене з прокурором 
Новомосковської місцевої про-
куратури Мельником О.Г. доз-
волити йому проводити слідчі 
дії у кримінальному провадже-
ні за ознаками кримінального 
правопорушення, передбаче-
ного ч.1 ст. 364 ККУ, відомості 
про вчинення якого внесено 

24.12.2015 р. до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань за 
№12015040350002999». 

 А суть полягала в тому, 
що знайшлася доволі «кльова» 
робота: замінити у 33-х шко-
лах Новомосковського району 
звичайні  вікна на металоплас-
тикові. На це діло усі разом і 
порізно, від обласної адміні-
страції ніби і до районної та 
народного депутата, «знайш-
ли» і «виділили» 3 мільйони 63 
тисячі 293 гривні. І все б нічого, 
все, навпаки, прекрасно неначе 
було б, та тільки посадові осо-
би Новомосковського райвід-
ділу освіти з власної волі чи за 
чиєюсь «підказкою», але не ви-
ключено, що й за наказом чиї-
мось в порушення вимог Зако-
ну «Про здійснення державних 
закупівель» уклали договори 
на «віконну операцію» без про-
ведення конкурсу. Тому серед 
тих, кого обрали «на власний 
розсуд», попереду усіх інших і 
було, як не  важко здогадатися, 
ТОВ «СК «Стройінвест». 

ПРИ ЦІЙ НАГОДІ ЗОВСІМ 
НЕ ЛІРИЧНИЙ ВІДСТУП
Виявилося, що для жителів 
міста Новомосковська 
компанія «Стройінвест» 
дуже добре знайома. Вони 
з нею мали можливості 
близько познайомитися. 
Так близько, що навіть 
сутички навкулачки 
траплялися. Це коли 

городяни не витерпіли, 
що, вигравши тендер на 
реконструкцію площі 
Героїв у Новомосковську 
за 80 мільйонів гривень, 
ТОВ «СК «Стройінвест» 
без будь-яких проектів 
і погоджень заходилося 
передусім корчувати на 
площі блакитні ялинки, 
берези та великі кущі 
квітів. Обурилися ж 
люди не лише через 
таке свавілля, котре 
затіяли будінвестівці 
разом з самозваними 
тут міськими головами 
без попередніх 
громадських слухань. 
Була й інша причина: 
спершу товариство 
зажило у місті «слави»… 
реконструкціями Будинку 

культури ім. Гончара і 
середньої школи №18. 
Себто почавши ремонтні 
роботи, вибравши з 
міської казни усі гроші, 
призначені  для них, 
ще довго потім ніяк не 
могли завершити. Так 
довго, що навчальний 
рік учням школи 
довелося розпочинати 
у приміщенні одного 
з дитячих садків. 
Як оповіщали тоді 
земляків небайдужі 
новомосковські активісти, 
компанію дуже завзято 
піарив і заводив у 
місто нардеп Вадим 
Нестеренко».

ПОГОДЬТЕСЯ, що ця «до-
відка» про товариство, 
котра явно не красить 

його, у даному випадку не дріб-
ниця. Тепер ось, коли у Магда-
линівці раптом вирішили до-
строково – до завершення пов-
ної реконструкції – відкривати 
головний конкурс головної, по 
суті,  в районі школи, народ 
і заговорив дружно, що з тієї 
причини так забаглося, аби від-

звітувати за ніби понад норму 
витрачені кошти. Тим паче, що 
«нестиковочка» ще й вийшла: 
аналогічний ремонт Солонян-
ської аналогічної школи, який 
проводило також ТОВ «СК 
«Стройінвест», обійшовся за 
офіційними даними в 40 міль-
йонів 511 тисяч 484 гривні, а у 
Магдалинівці ремонтники-бу-
дівельники затребували, як ви 
уже знаєте, понад 47 мільйонів. 
Та тільки недавно наздогін, пові-
домляючи, що магдалинівський 
корпус таки відкриють повністю, 
але в кращому випадку до кінця 
нинішнього року, а в гіршому 
уже наступного, прес-служба об-
ласної держадміністрації вклала 
в уста «губернатора» Валентина 
Резніченка «уточнення», що ви-
трачено то уже ніби тут мало не 
80 мільйонів.

ОДНАЧЕ ЧОМУ так за-
кортіло у Магдалинівці 
ні з того і ні з цього - через 

місяць, як діти сіли за парти у 
новому навчальному році - мер-
щій відкривати недобудованим 
шкільний корпус, досі залиша-
ється невідомим. Ні, потреба у 
ньому є, і велика. Перший дзві-
нок першого вересня тут дове-
лося проводити біля… район-
ного Будинку культури. Позаяк 
шкільне подвір’я перебувало 
– та й залишається зараз - у за-
валах будівельних матеріалів. А 
школярам довелося і доводить-
ся по цей день вчитися - ясно, 
що тимчасово - у дві зміни у ді-
ючому другому, ще старішому 
корпусі. Та в Будинку дитячої 
творчості і ще одному якомусь 
пристосованому приміщенні. 
Отож радіти введенню в екс-
плуатації відреконструйовано-
го триповерхового і для учнів, і 
для їхніх батьків привід є. Але 
радіти в даному випадку чи ні 
– цього у Магдалинівці, повто-
рюємо, ніяк збагнути не могли. 

Коли оголосили, що «в на-
ступний понеділок відбудеть-
ся урочиста лінійка», багато 
хто розцінив це так, що заднім 

числом вирішили прислухати-
ся до «рекомендацій зверху». 
Адже пригадайте: цього року 
Міністерство освіти наполягало 
нарешті відмовитися від тради-
ційних раніше лінійок з участю 
«почесних» гостей на зразок  ва-
тажків місцевих органів влади 
та депутатів усіх рівнів і рангів. 
Та й без гостей з числа ніби ще-
дрих благодійників і спонсорів. 
Оскільки все це не що інше, як 
пережитки радянського мину-
лого. І без відміни ніби шкіль-
них лінійок реформі середньої 
освіти не відбутися, і квит. Ось 
така  взаємна залежність! Тому 
дійсно все йшлося до того, наче 
у Магдалинівці зібралися про-
вести не просто не традиційну 
лінійку у школі, а оригінальну і 
навіть новаторську…

Хоч забігаючи наперед, ска-

жемо: більше було схоже на те, 
що лінійка то готувалася зовсім 
за давнім сценарієм. Якраз для 
того, щоби на неї і завітали лед-
ве не усі гамузом районні кер-
маничі та дуже шановані гості 
з області. От тільки місцеві 
очільники прибули дружним 
гуртом, супроводжуючи, ясна 
річ, посланців з Дніпра і навіть 
Києва, якщо за киянина вважа-
ти нардепа Вадима Нестеренка, 
а лінійку після тривалих ва-
гань і перемовин… відмінили. 
Так-так. Схаменулися чи со-
ромно стало влаштовувати цей 
«цирк» - не знаємо. Тільки все 
це відбувалося на наших очах. 
Ні, «дискусії» відбувалися за за-
чиненими дверима, без свідків, 
ясна річ. А на наших очах, на-
віть спотикаючись об нас, спер-
шу діти цілими класами у «па-
радному» одязі (незважаючи, 
до речі, що погода уже цьому 
не сприяла) зі старого корпу-
су марширували в оновлений. 
Однак потім розчаровано по-
верталися назад. Була команда 
залишатися лише старшоклас-
никам. Як на наших очах п’я-
тачок перед запасним входом 
мели й прибирали, ледве не 

мили водою і протирали ган-
чірками. Та за 10-15 хвилин по-
тому стало відомо, ніби лінійка 
переноситься в коридор пер-
шого поверху.  Коли ж нарешті 
і ми разом з усіма іншими (по-
між яких домінували не батьки, 
а терміново відряджені сюди 
працівники бюджетних уста-
нов) потрапили у приміщен-
ня, то остаточно дізналися, що 
проведення лінійки скасували. 
Але зустріч з батьками – яких, 
нагадаємо, напередодні не за-
прошували – і активом громад-
ськості відбудеться.

Зустріч з ким? – запитає-
те. До людей вийшли радник 
голови ОДА Юрій Голик і, 
звичайно, народний депутат 
Вадим Нестеренко. Голика в 
обличчя знає вже вся область: 
він не зникає з екранів місцевих 

телеканалів, з’являється на них 
і кілька разів на день, коменту-
ючи епохальні досягнення ни-
нішньої влади з реконструкцій 
і ремонтів в області - головним 
чином шкіл та вулиць і доріг. 
Малює так, замазуючи людям 
очі, наче адміністрація на чолі 
з «губернатором» день і ніч не 
спить, бідолашна, а печеться 
про те, щоб ремонтувалося усе, 
«що не ремонтувалося у нас де-
сять, двадцять, тридцять і біль-
ше останніх років». І щоб, зро-
зуміло, ощасливити народ, що 
таким чином «обласна влада 
виконує програму Президен-
та Петра Порошенка». Але у 
даному випадку вийшло щось 
дивне: Юрій Голик відкривав 
не скільки «одне крило» відре-
монтованої школи (або першу 
її чергу, як висловився хтось з 
учителів), а те, що буде, коли 
ремонт завершають у повному 
обсязі і насправді. Він знаходив 
яскраві фарби і відтінки для 
своїх «спічів», розказуючи, яки-
ми гарними та неповторними 
будуть ті ж класи для інклюзив-
ного навчання та кабінети для 
вивчення сільськими учнями 
іноземних мов. Себто їх ще не-
має, але вони будуть. І схоже, 
що чи не вперше повідомив, що 
додатково передбачили і спор-
тивні зали та клас робототехні-
ки, котрі рано чи пізно, не сум-
нівайтеся, появляться. Навіть 
що не далі, ніж через місяць 
запрацює і їдальня, радник Ва-
лентина Резніченка також по-
відомив. Але стадіон, про спо-
рудження якого свідчать поки 
що лише гори щебню і глею за 
школою, добре, якщо вдасться 
пустити до  початку наступного 
навчального року.

І поки Юрій Голик виголо-
шував свою палку промову, ра-
йонні керманичі на чолі з в.о. 
голови РДА Юрієм Коробовим 
зграйкою стояли метрів за де-
сять осторонь і ні пари з вуст 
– мовчали, мов води у роти по-
набирали. А весь їх вигляд наче 
промовляв, що, звиняйте, як 
любив колись писати Остап Ви-
шня, не ми цю комедію затіяли. 
А нам дуже багато прояснилося, 

коли слово взяв Вадим Несте-
ренко. Як ви гадаєте, з чим на-
родний депутат перш за все до 
людей звернувся? Уявіть собі, 
з обидою. Так і сказав: обидно, 
мовляв, що люди гідно не ці-
нять – очевидно, його в першу 
чергу - старань розбудовувати й 
оновлювати райцентр і район. 
Немає, сказав далі Вадим Гри-
горович, вдячності нам за наші 
труди. Ніхто «не віддає належ-
не, не признає заслуг влади», ко-
тра ніби сьогодні нічим іншим 
не переймається, нічим більше 
не займається, як денно і ночно 
намагається зробити кращим 
життя свого народу…

Ага, отут нас і осяйнув здогад, 
з якої речі утнули в Магдалинів-
ці відкриття ще не реконструйо-
ваної сповна загальноосвітньої 
середньої – і опорної! – школи, 
одначе мов навздогін, бо ж в кін-
ці першого місяця навчального 
року? А вибори уже почалися! 
Усі наввипередки розповідають 
і доповідають про свої успіхи, 
яких добиваються на благо ви-
борців, а в Магдалинівці – тиша. 
Ніхто ніде нічичирк! Навпаки, 
ніхто тут гідно й не поціновує 
невтомні труди влади загалом 
і народного депутата зокрема. 
Ніхто не дякує і не кланяється у 
ноги. Ніхто й не збирається зно-
ву голосувати за БПП і всіх, хто 
під його прикриттям правив в 
Україні останні чотири роки. А 
звітувати ж, мовляв, цій владі 
є чим, крім доведеної до краху 
України!

Тим паче у Магдалинівці є, 
якщо хочете знати. І повинні 
знати!  Відкриття школи – це ж 
не урочисте відкриття з перері-
занням червоної стрічки за учас-
тю керівників одного району 
Вінницької області відремонто-
ваної теж в опорній тамтешній 
школі… вбиральні для дітей. Ту-
алету тобто. А лінійка, котра так 
і не відбулася, не мітинг в іншій 
області з нагоди також урочи-
стого пуску в степу… автобусної 
зупинки. До якої, правда, роз-
битої дороги ще не відремонту-
вали. Ні, у Магдалинівці не ста-
росілля, а новосілля! А що лише 
одного крила, коли на одному 
не піднімешся в повітря і не по-
летиш, то це ж не велика біда. 
До виборів, як відомо, є час, і 
школу у Магдалинівці буде змо-
га «розкрутити» та використати 
ще не раз. Лиха біда початок!

 Микола ЯСЕНЬ.

P.S. Коли цей матеріал 
уже було підготовлено 
до друку, стало відомо, 
що в.о. голови Маг-
далинівської РДА Юрія 
Коробова звільнено. 
Новим очільником 
адміністрації Президент 
Петро По-рошенко сюди 
призначив Владислава 
Зражевського. Чоловіка, 
який народився у Дніпрі 
і працював тут у багатьох 
бізнесових та владних 
структурах, а насамкінець 
встиг обійняти і 
доволі  високу посаду  
у Львівській обласній 
держадміністрації. Але 
не це зараз головне. З 
якої речі така кадрова 
зміна незадовго до 
президентських і 
парламентських виборів 
– як ви гадаєте? Або 
подумайте – як писав один 
наш колега, є над чим.
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ПРАВОВЕ ПОЛЕ

СТАНОМ на 4 вереснчя 2018 року порядок обміну 
земель регулюється такими основними норма-
тивно правовими актами: Земельним кодексом 
України, Законом України «Про порядок виділен-

ня в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам 
земельних часток (паїв)»,  та іншим НПА.

На даний час ст. 14 Закону України «Про порядок ви-
ділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок влас-
никам земельних часток (паїв)» передбачено у разі якщо 
власник земельної ділянки, яка знаходиться всередині 
єдиного масиву, що використовується спільно власника-
ми земельних ділянок чи іншими особами для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, виявляє 
бажання використовувати належну йому земельну ділян-
ку самостійно, він може обміняти її на іншу земельну 
ділянку в межах цього або іншого масиву.

Однак, як зазначено у Правовій позиції Верховного 
суду України, викладеній 12.10.2016 у справі № 6-464цс16, 
ані у Земельному кодексі України, ані в інших актах за-
конодавства України не закріплено можливості міни (об-
міну) земельних ділянок, окрім як за підстав, визначених 
у вищенаведеному законі та за схемою «пай на пай».

Законом України «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо вирішення питання колек-
тивної власності на землю, удосконалення правил земле-
користування у масивах земель сільськогосподарського 
призначення, запобігання рейдерству та стимулювання 
зрошення в Україні», який підписаний Президентом 
України 20.08.2018 року, набере чинності 01.01.2019 року 
(далі - Закон) передбачено, що земельні ділянки сільсь-
когосподарського призначення, призначені для веден-
ня особистого селянського господарства, фермерського 
господарства, розташовані у масиві земель сільського-
сподарського призначення, можуть використовуватися 
їх власником, землекористувачем також для ведення то-
варного сільськогосподарського виробництва без зміни 
цільового призначення таких земельних ділянок.

Власники земельних ділянок усіх форм власності, 
розташованих у масиві земель сільгосппризначення, мо-
жуть обмінюватися такими земельними ділянками.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про землеустрій» 
масив земель сільськогосподарського призначення - су-
купність земель та земельних ділянок сільськогосподар-
ського призначення, що складаються з сільськогоспо-
дарських та необхідних для їх обслуговування несільсь-
когосподарських угідь (земель під польовими дорогами, 
меліоративними системами, господарськими шляхами, 
прогонами, лінійними об’єктами, об’єктами інженерної 
інфраструктури, а також ярами, заболоченими землями, 
іншими угіддями, що розташовані всередині земельного 
масиву), мають спільні межі та обмежені природними 
та/або штучними елементами рельєфу (автомобільни-
ми дорогами загального користування, полезахисними 
лісовими смугами та іншими захисними насадженнями, 
водними об’єктами тощо);

Відповідно до ч. 1 ст. 22 Земельного Кодексу Украї-
ни (далі – ЗКУ) землями сільськогосподарського при-
значення визнаються землі, надані для виробництва 
сільськогосподарської продукції, здійснення сільського-
сподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, 
розміщення відповідної виробничої інфраструктури, у 
тому числі інфраструктури оптових ринків сільського-
сподарської продукції, або призначені для цих цілей.

Відповідно до Наказу Державного комітету України 
із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року № 548 Про 
затвердження Класифікації видів цільового призначення 
земель зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1 
листопада 2010 р. за N 1011/18306 до земель сільськогоспо-
дарського призначення належать землі:

 Для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва  

Для ведення фермерського господарства 
Для ведення особистого селянського 

господарства 
 Для ведення підсобного сільського 

господарства 
 Для індивідуального садівництва 
 Для колективного садівництва 
 Для городництва 
 Для сінокосіння і випасання худоби 
 Для дослідних і навчальних цілей 
 Для пропаганди передового досвіду ведення 

сільського господарства 
 Для надання послуг у сільському господарстві 
 Для розміщення інфраструктури оптових 

ринків сільськогосподарської продукції 
 Для іншого сільськогосподарського 

призначення  

Для цілей підрозділів 01.01 - 01.13 та для збере-
ження та використання земель природно-заповідного 
фонду 

Відповідно до ч. 3 ст. 22 ЗКУ землі сільськогоспо-
дарського призначення передаються у власність та на-
даються у користування:

а) громадянам - для ведення особистого селян-
ського господарства, садівництва, городництва, сі-
нокосіння та випасання худоби, ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, фермерського 
господарства;

б) сільськогосподарським підприємствам - для 
ведення товарного сільськогосподарського виробни-
цтва;

в) сільськогосподарським науково-дослідним уста-
новам та навчальним закладам, сільським професій-
но-технічним училищам та загальноосвітнім школам 
- для дослідних і навчальних цілей, пропаганди пере-
дового досвіду ведення сільського господарства;

г) несільськогосподарським підприємствам, уста-
новам та організаціям, релігійним організаціям і 
об’єднанням громадян - для ведення підсобного сіль-
ського господарства;

ґ) оптовим ринкам сільськогосподарської продук-
ції - для розміщення власної інфраструктури.

 Відповідно до абз. 5 ст. 5 Закону України «Про 
особисте селянське господарство» земельні ділянки 
особистого селянського господарства можуть вико-
ристовуватися для ведення особистого селянського 
господарства, товарного сільськогосподарського ви-
робництва, фермерського господарства.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 ЗКУ громадяни та юри-
дичні особи України, а також територіальні громади 
та держава мають право набувати у власність земель-
ні ділянки на підставі міни, ренти, дарування, успад-
кування та інших цивільно-правових угод.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 ЗКУ укладення таких 
угод здійснюється відповідно до Цивільного кодексу 
України з урахуванням вимог цього Кодексу.

Відповідно ч. 1 ст.132 ЗКУ угоди про перехід пра-
ва власності на земельні ділянки укладаються в пись-
мовій формі та нотаріально посвідчуються.

Ч.2 ст. 132 ЗКУ передбачено, що угоди про перехід 
права власності на земельні ділянки повинні містити:

а) назву сторін (прізвище, ім’я та по батькові гро-
мадянина, назва юридичної особи);

б) вид угоди;
в) предмет угоди (земельна ділянка з визначенням 

місця розташування, площі, цільового призначення, 
складу угідь, правового режиму тощо);

г) документ, що підтверджує право власності на 
земельну ділянку;

ґ) відомості про відсутність заборон на відчуження 
земельної ділянки;

д)відомості про відсутність або наявність обме-
жень щодо використання земельної ділянки за цільо-
вим призначенням (застава, оренда, сервітути тощо);

е) договірну ціну;
є) права та обов’язки сторін;
ж) кадастровий номер земельної ділянки;
з) момент переходу права власності на земельну 

ділянку.
Додатком до угоди, за якою здійснюється відчу-

ження земельної ділянки приватної власності, є дер-

жавний акт на право власності на земельну ділянку, 
що відчужується (або відчужувалась).

Відповідно до ст. 715 Цивільного кодексу України 
(ЦКУ) за договором міни (бартеру) кожна із сторін зо-
бов’язується передати другій стороні у власність один 
товар в обмін на інший товар. Кожна із сторін дого-
вору міни є продавцем того товару, який він передає 
в обмін, і покупцем товару, який він одержує взамін.

Ч. 3 ст. 715 ЦКУ договором може бути встановлена 
доплата за товар більшої вартості, що обмінюється на 
товар меншої вартості.

Ч. 4 ст. 715 ЦКУ право власності на обмінювані то-
вари переходить до сторін одночасно після виконання 
зобов’язань щодо передання майна обома сторонами, 
якщо інше не встановлено договором або законом.

Ч. 5 ст. 715 ЦКУ договором може бути встановле-
ний обмін майна на роботи (послуги).

Право  власності  на  земельну  ділянку  за дого-
вором міни виникає після нотаріального посвідчення  
договору  міни  земельних ділянок,  одержання  до-
кумента,  що  посвідчує  право власності на земельну 
ділянку, та його державної реєстрації.

Відповідно до п. б ст. 15 Перехідних положень 
Земельного кодексу України в редакції від 01.01.2019 
року до набрання чинності законом про обіг земель 
сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 
січня 2019 року, не допускається: купівля-продаж або 
іншим способом відчуження земельних ділянок і 
зміна цільового призначення (використання) земель-
них ділянок, які перебувають у власності громадян 
та юридичних осіб для ведення товарного сільсько-
господарського виробництва, земельних ділянок, ви-
ділених в натурі (на місцевості) власникам земельних 
часток (паїв) для ведення особистого селянського 
господарства, а також земельних часток (паїв), крім 
передачі їх у спадщину, обміну (міни) відповідно до 
частини другої статті 37.1 цього Кодексу земельної 
ділянки на іншу земельну ділянку з однаковою нор-
мативною грошовою оцінкою або різниця між нор-
мативними грошовими оцінками яких становить не 
більше 10 відсотків та вилучення (викупу) земельних 
ділянок для суспільних потреб, а також крім зміни ці-
льового призначення (використання) земельних діля-
нок з метою їх надання інвесторам - учасникам угод 
про розподіл продукції для здійснення діяльності за 
такими угодами.

З вищевикладеного можна зробити висновок, 
що після набрання чинності Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо вирішення питання колективної власності на 
землю, удосконалення правил землекористування у 
масивах земель сільськогосподарського призначення, 
запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в 
Україні» власники земельних ділянок усіх форм влас-
ності, розташованих у масиві земель сільськогоспо-
дарського призначення, можуть обмінюватися таки-
ми земельними ділянками. Але виключно такий об-
мін може відбуватися земельними ділянками на іншу 
земельну ділянку з однаковою нормативною грошо-
вою оцінкою або різниця між нормативними грошо-
вими оцінками яких становить не більше 10 відсотків.

Відповідно до ч. 1 ст. 371 Земельного кодексу від 
01.01.2019 року земельні ділянки сільськогосподарсь-
кого призначення, призначені для ведення особисто-
го селянського господарства, фермерського господар-
ства, розташовані у масиві земель сільськогосподар-
ського призначення, можуть використовуватися їх 
власником, землекористувачем також для ведення то-
варного сільськогосподарського виробництва без змі-
ни цільового призначення таких земельних ділянок.

Тобто вищевикладена норма свідчить про те, що 
не потрібно змінювати цільове призначення земель-
них ділянок сільськогосподарського призначення, 
призначених для ведення особистого селянського го-
сподарства, фермерського господарства, розташова-
них у масиві земель сільськогосподарського призна-
чення для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва.

Необхідно також зазначити, що обмінювані зе-
мельні ділянки мають мати однакову нормативно 
грошову оцінку або різниця між нормативною гро-
шовою оцінкою має становити не більше 10 відсотків.

Таким чином, для обміну земельними ділянками 
потрібно:

 Визначити нормативну грошову оцінку 
земельних ділянок. (Витяг з технічної доку-
ментації про нормативну грошову оцінку зе-
мельної ділянки громадяни можуть отримати 
виключно через Центри надання адміністра-
тивних послуг (ЦНАПи), які утворені при міс-
цевих державних адміністраціях та органах 
місцевого самоврядування.)

 Укласти договір міни (бартеру) земельної 
ділянки. (Угоди про перехід права власності 
на земельні ділянки укладаються в письмовій 
формі та нотаріально посвідчуються.) 

 Отримати документ, що посвідчує право 
власності на земельну ділянку.

Інформація юридичного ресурсу «Протокол»

Сільськогосподарському виробнику максимальної ефективності при обробітку землі вдається 
досятги, якщо належні йому земельні ділянки розташовані поряд, одним масивом. Однак, 
на практиці поширеними є ситуації при яких йому доводиться обробляти земельні ділянки, 
які розпорошені у межах одного масиву. У такому разі постає питання щодо можливості 
обміну земельними ділянками для формування єдиного масиву, який буде зручно обробляти. 
Нерідко при формуванні сільськогосподарським виробником єдиного масиву земельних 
ділянок постає питання щодо можливості обміну земельною ділянкою для ведення особистого 
селянського господарства на земельну ділянку з цільовим призначенням для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. Для відповіді на це запитання проаналізуємо чинне та 
перспективне законодавство.

  
земельними 

ділянками



Обласна щотижнева газета 
 «ФЕРМЕР ПРИДНІПРОВ‘Я»

Свідоцтво про реєстрацію ДП 2161-899Р від 23.02.2017 р.
ЗАСНОВНИК ТА ВИДАВЕЦЬ 

ТОВ «Редакція газети «Фермер Придніпров‘я»
 Голова редакційної ради 

Анатолій ГАЙВОРОНСЬКИЙ
Головний редактор Лариса ШАРА Передплатний індекс 60092

Редакція не завжди поділяє точку зору авторів публікацій.
Гонорар сплачується тільки за замовлені матеріали.

 РПід цим знаком матеріал опубліковано на комерційній основі.
Відповідальність за зміст реклами несуть рекламодавці.

Посилання при передруку на «Фермер Придніпров‘я» обов‘язкове.
Газета за посиланням використовує повідомлення 

інформаційних порталів.

Оформлення передплати та доставку газети здійснює 
Дніпропетровська філія ПАТ «Укрпошта».

Електронна версія газети:  www.farmer.dp.ua         www.facebook.com/farmer.dp.ua

49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41, оф.109
786-02-21, 098-183-00-18, 050-850-72-74

e-mail:fаrmer.gazeta@gmail.com 
www.farmer.dp.ua

www.facebook.com/farmer.dp.ua
Друк ТОВ «Видавничий дім «Кераміст»

69057, м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 16 
Обсяг 3 друк. арк. Друк офсетний. 

Зам. № 1883939. Тираж 26752.

7
На порі, на часі

10 жовтня 2018 року
№ 39 (78)НАША ОСЕЛЯ

З доровенькі були!

Сторінку підготувала Анна МЕЛЬНИК.

Помилка №1. Неправильні 
терміни для посадки саджанців

Починаючи з серпня, уздовж доріг 
і на ярмарках шикуються продавці сад-
жанців, посилено рекламують свій товар. 
Спокуса придбати саджанець, який зна-
ходиться «під рукою», дуже великий. Од-
нак часто у стихійних місцях продажу ре-
алізують все що завгодно, тільки не райо-
новані і вирощені в спеціалізованих роз-
плідниках рослини. Та ще й закликають 
висаджувати їх мало не в будь-який час. 
Піддалися на вмовляння дачники згодом 
дивуються, чому рослина не прижилася.

Де купувати і коли висаджувати 
саджанці

Купуйте саджанці у надійних заводчи-
ків і стежте за тим, щоб були районовані 
сорти для вашої місцевості. Терміни по-
садки, безумовно, відрізняються від регіо-
ну до регіону і навіть від сезону до сезону. 
За загальним правилом, у розплідниках 
саджанці починають викопувати з сере-
дини вересня (при більш ранньому ви-
копуванні рослини, у яких ще не закінчи-
лася вегетація, довго хворіють або зовсім 
гинуть). А ось крайній термін для висадки 
більшості садових культур припадає на 
15-20 жовтня. Посадка після зазначеного 
строку не рекомендується і проводиться 
винятково на ваш страх та ризик.

Помилка №2. Висадка 
саджанців у свіжу викопану яму 

невідповідного розміру
Часто садівники в поспіху придбають 

саджанці восени і відразу висаджують 
їх на постійне місце, навіть не подбавши 
про посадкову яму. Фактично їх встанов-
люють на свіжі і навіть ще не осіли горбки 
і присипають землею. В результаті такої 
недбалої посадки рослина слабо росте і 
погано розвивається, а може навіть заги-
нути.

Висаджувати саджанці без посадко-
вих ям можна тільки на суглинках і тор-
фовищі і при близькому розташуванні 
ґрунтових вод.

Як правильно висаджувати
Приживлюваність саджанців залежа-

тиме від багатьох факторів, і грамотний 
пристрій посадкової ями - один з них. 
«Гніздо» для дерева або чагарника готу-
ють завчасно - за місяць-два до дати пе-
редбачуваної посадки (мінімальний допу-
стимий термін - за два тижні до посадки).

У маленькій ямі коріння саджанця не 
розростаються в боки, як годиться, а по-
чинають загинатися всередину, з-за чого 
рослина розвивається повільно і часто 
хворіє

Діаметр посадочних ям для кісточко-
вих (вишні, черешні, аличі, сливи) стано-
вить не менше 40-50 см, а в глибину - 50-60 
см. Зерняткові культури (яблуню і грушу) 
висаджують в ями діаметром не менше 
60-80 см і глибиною не менше 80 см.

Для ягідних чагарників (смородини, 
аґрусу, малини, ожини) посадкові ями 
копають розміром 40\40 см.

При викопуванні ями верхній родю-
чий шар відкладіть в один бік, а нижню 
неродючу підстилку - в іншу. Родючий 
грунт перемішайте з перепрілим гноєм 
або компостом (при посадці дерев додай-
те 2 відра добрива, при посадці кущів - 1 
відро).

Викопавши яму потрібної глибини, 
підрихліть землю на дні на глибину баг-
нета лопати. При посадці саджанця вста-
новіть в центрі кілочок, до якого деревце 
буде прив’язане. Присипте опору родю-
чим ґрунтом, змішаним з органічним 
добривом. На цьому горбочку встановіть 
саджанець і розправте його коріння.

При посадці дерев слідкуйте за тим, 

Поширені помилки 
при висадці саджанців

Посадка нових кущів і дерев - одна з найголовніших турбот осені. 
Часто садівники віддають перевагу весняній посадці дерев, 

вважаючи її більш простою і своєчасною. Однак підзимова висадка 
саджанців може виявитися не менш ефективною, особливо якщо 

вам вдасться уникнути деяких типових помилок, про які ми 
сьогодні розповімо.

щоб коренева шийка саджанця (місце, де 
коренева система переходить в надземну 
частину) перебувала на кілька сантиме-
трів вище рівня землі.

При посадці кущів коренева шийка, 
навпаки, повинна перебувати в землі.

Винятком є малина, в якої коренева 
шийка повинна розташовуватися на 3-4 
см вище рівня ґрунту.

Помилка №3. 
Загущеність посадок

На жаль, в користуванні більшості 
з нас не дуже великі земельні наділи. 
Тому бажання розбити максимально 
великий сад на малій площі цілком 
природно. Але підростаючі дерева з 
часом заступають одне одного і актив-
но конкурують за поживні речовини в 
ґрунті. Це призводить до в’янення окре-
мих примірників і зниження загальної 
врожайності.

При загущених посадках рослини 
частіше хворіють і швидше уражаються 
шкідниками

Помилка №4. Невідповідний 
ґрунт для посадки

Збіднений або перенасичений добри-
вами ґрунт стане поганою «оселею» для 
молодих рослин. Його потрібно підготу-
вати для посадки саджанців і зробити це 
не так складно, як може здатися.

При осінній посадці коріння саджан-
ця почнуть сильний ріст тільки навесні, 
коли ґрунт в посадковій ямі буде вже до-
сить щільним

Готуємо субстрат для саджанців
Як органічне добриво для посадкової 

ями підійдуть вже згадані перепрілий 
гній або компост (до 30 кг на одну яму). 
У глинисті ґрунти потрібно додати 3-5 ві-
дер грубозернистого піску, а для піщано-
го ґрунту - таку ж кількість глини. Також 
на дно посадкової ями можна укласти 
шар дерну (травою вниз). Якщо в ньому 
живуть дощові черв’яки, з часом вони 
збільшать вміст гумусу в ґрунті і дозволять 
саджанцям отримувати необхідний запас 
мінеральних речовин.

Помилка №5. Тимчасова посадка 
саджанців «під зиму»

Саме під час осінньої прикопки мож-
на нанести саджанцю невідновну втрату.
Садівники часом плутають тимчасову 
прикопку з постійною або «забувають» 
саджанці прямо на ділянці. Тимчасова 
прикопка проводиться або безпосеред-
ньо до посадки рослини, або перед закла-
данням на зимове зберігання. Її головне 
призначення - вберегти коріння від пере-
сихання. Для цього викопують невелике 
поглиблення, укладають саджанці під на-
хилом так, щоб коренева система «схова-
лася» у ямі, і злегка присипають землею.

Яма повинна бути такого розміру, щоб 
у ній вільно розмістилися коріння всіх 
прикопуваних на зиму рослин. У деяких 
випадках навіть не викопують ямку для ко-
ренів, а просто зверху насипають земляний 
горбик. Так саджанці чудово зимують. Але 
навесні, як тільки відтане ґрунт, їх необхід-
но відкопати і висадити на постійне місце.

Як правильно прикопувати 
саджанці

Якщо ви не встигли висадити саджан-
ці восени, краще зайнятися їх закладан-
ням на зимове зберігання. Для цього укла-
діть молоді деревця кронами на південь в 
глибокі канавки. Південна стінка канавок 
повинна розташовуватися під кутом 45 
градусів. Відстань між стовбурами має 
становити 10-15 см. Коріння присипте 
землею і злегка ущільніть її, щоб заповни-
ти всі проміжки між корінням. Коли яма 
заповнена наполовину, полийте її водою і 
посипте залишками землі до підстави гі-
лок. Щоб уникнути випрівання ґрунту та 
впливу сильних заморозків, прикопуйте 
саджанці не пізніше 20 жовтня.

Помилка №6. Надмірний полив 
саджанців

Після посадки на постійне місце сад-
жанці часто і без приводу починають по-
ливати великою кількістю води. Оскільки 
це робиться в поспіху, дерева поливають 
звичайною артезіанською водою. У суху 
погоду це призводить до утворення кірки, 
яка «закупорює» кореневу систему і пере-
шкоджає насиченню її киснем.

Поливайте землю строго в межах 
пристовбурового кола рослини.

Норми поливу саджанців
Після посадки молоді саджанці потріб-

но полити з розрахунку 3-4 відра води на 
кожне дерево і 1-2 відра води на кущ неза-
лежно від ступеня вологості грунту. Коли 
вода вбереться, пристовбурові круги слід 
замульчувати торфом, перегноєм, компо-
стом або просто сухою землею. Більше по-
ливати рослини до весни не потрібно.

Помилка №7. Неправильна 
установка кілочка

Після поливу і ущільнення зверніть 
увагу на положення кілочка. Він вста-
новлюється не для краси, а для фіксації 
молодої рослини в ґрунті. Це забезпечує 
хорошу приживлюваність і утримує сад-
жанець при поривах вітру. Якщо кілочок 
розташований у землі ненадійно, то з ча-
сом і саме деревце може впасти.

Кілочки підбирайте залежно від роз-
мірів саджанця - чим вище рослина, тим 
вищим і товщим має бути кілочок

Як встановити кілочок для підв’язки?
По-перше, його треба вбити в землю 

на глибину 15-20 см.
По-друге, підв’язувати саджанець до 

опори потрібно вісімкою. Саме цей спо-
сіб забезпечує хорошу приживлюваність 
саджанців і амортизацію в разі сильного 
вітру.

Верхівка кілочка повинна розташову-
ватися трохи нижче рівня крони дерева.

Росте на вашій ділянці чудовий чагарник - те-
рен? Якщо ні, то обов’язково треба посадити. 
Чим корисний терен? Сьогодні ми поговоримо 
про це.
Терен - це чагарник або невелике деревце 2 - 3 
метри у висоту. Гілки закінчуються товстим 
гострим шипом. У народі його називають дикою 
сливою або колючою сливою. Через свою невибаг-
ливість і корисні властивості, терен стали ви-
рощувати в садах. Корисним є все в цій чарівній 
рослині: квіти, листя, кора, коріння, плоди.
Квіти збирають і сушать у стадії бутонів, що 
злегка розпустилися.
Листя збирають і сушать до появи на чагарнику плодів.
Кора і коріння найбільш корисні в період, коли почався сокорух, навесні.
Плоди збирають восени, коли вони стануть темно синіми і менш терпкі на смак. 
А краще після першого заморозку.
Чай з сухих листків і квітів терну діє як легке проносне. Корисний людям, які ведуть 
сидячий спосіб життя. На 2 столові ложки сухої суміші 0,2 літра окропу, настоюємо і 
п’ємо як чай, використовуючи замість заварки.
 Міцним відваром з квіток полощуть ротову порожнину при запаленні слизової і горла. 
Листя, прикладаючи, використовують для загоєння ран і виразок.
Квітковий відвар має знеболювальну, потогінну властивості, покращує обмін речовин.
Кору та коріння, у вигляді відвару, застосовують як в’яжучий і жарознижуючий засіб. 
Допомагає жінкам при запаленні і білястих виділеннях. Відвар розбавити на половину 
кип’яченою водою і приймати по пів склянки 3 рази на день.
Плоди терну підвищують апетит, мають закріпляючу, антисептичну, в’яжучу і сечо-
гінну дію.
Ось скільки користі може принести один чагарник.
З плодів терну виходить дуже смачний компот можна додати яблука, чорноплідну го-
робину. Плоди можна сушити і використовувати як сухофрукти.
Дозрілі ягоди дуже корисні і смачні. З’їдена жменя терну один раз в день, стимулює ро-
боту нирок.
І ще, він божественно красивий, коли цвіте навесні, коли дозрівають плоди. Радимо 
всім посадити у своїх володіннях пару кущів терну, не пошкодуєте.
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П редставництво компанії

AGROБІЗНЕС
Представництво відомої аграрної компанії «Агросем», 
урочисте відкриття якої відбулося 4 жовтня, зробить 
свої послуги ще ближчими та доступнішими для аграріїв 
Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей.
Замовити насіння, засоби захисту, мінеральні добрива 
або техніку відомих фірм-виробників стане однаково 
просто й швидко, як маючи власного постачальника 
десь поруч – спеціалісти компанії дніпропетровського 
представництва максимально оперативно і високоякісно 
вирішать будь-яку проблему як маленького 
господарства, так і великого аграрного холдингу.

- Наша компанія не просто пропонує 
товари для агробізнесу, а стає 
партнером, який докладає максимум 
зусиль для досягнення успіху. Ми 
прагнемо бути на відстані витягнутої 
руки та регулярно розширюємо 
портфель інноваційних рішень, які 
пропонуємо своїм партнерам, - сказав 
під час відкриття Хавьєр Понянте, 
заступник директора з комерційних 
питань «Агросем».
Вона є одним з провідних 
дистриб’юторів на аграрному ринку 
України й представлена практично 
у всіх  регіонах України, отож аграрії 
Заходу й Сходу, Центру й Півдня 
України вже змогли оцінити передовий 
світовий досвід «Агросем» в галузі 
аграрних технологій, насіння, 
мінеральних добрив і техніки та 
відчути професійний агрономічний 
супровід.
Дніпровське представництво – це 
те місце, де кожен аграрій віднайде 

правильне рішення для отримання 
найкращих показників врожайності. 
Команда «Агросем» сприятиме цьому 
якнайкраще. Фахівці забезпечать 
кваліфікований консультаційний 
супровід на всіх етапах: починаючи від 
посіву насіння та закінчуючи збором 
урожаю. 
«Дніпро - це ідеальна локація для 
відкриття представництва компанії, 
і ми зробимо все можливе, щоб аграрії 
нашого регіону досягали найкращих 
показників та рухалися у ногу з часом», 
- коментує керівник Дніпровського 
представництва компанії «Агросем»                       
Олександр Мороз. 
Важко втриматися, щоб не провести 
аналогію – історія становлення й 
розвитку самого «Агросема» дуже 
схожа на тернистий шлях багатьох 
його сьогоднішніх клієнтів – аграрних 
господарств, що починали зі 
старенького тракторця, насіння, 
придбаного в борг під майбутній 

урожай. Вони й зростали разом! 
«Агросем» з невеликого дистриб’ютора 
насіння до інноваційної аграрної 
компанії національного рівня, нікому 
не відомі господарства – до потужних 
аграрних підприємств з новітньою 
технікою, сучасною агрономією. 
Сама компанія не полишає активно 
займатися впровадженням передових 
технологій, новинок селекції.
З 2008 року «Агросем» є офіційним 
дистриб’ютором добрив Yara, а з 
серпня 2017-ого – офіційним дилером 
техніки John Deere.
Фактично, компанія першою в Україні 
отримала кваліфікацію Farm Sight 
Level 3.0 від John Deere й активно 
впроваджує її серед українських 
фермерів.
У 2015 році «Агросем» започаткувала у 
себе спеціальний відділ інноваційних 
технологій, отож по праву вважається 

У Вінниці на ринку «Урожай» продають незвичайні 
яблука. На фруктах зображені смайлики. Такий твор-
чий підхід продемонстрував фермер з села Мізяківські 
Хутори Вінницького району Олег Гладько з агрономом 
Русланом Заїкою. Усміхнені яблука сорту «Ханне Крисп» 
купують по 6 грн. за штуку.

«У перший день продали майже повний ящик. Діти 
вражені. Тягнуть за руку батьків «мама, дивись, смай-
лик». Вона купує і радіє, що дитина яблучко з’їсть, а не 
банан. Таку ідею придумав фермер, щоб діти їли часті-
ше», - розповіла продавець Аліна Гнатюк.

Ханне-Крисп - це солодкий, хрумкий сорт яблук, 
який дуже полюбився дітям.

Для того щоб отримати на фруктах смайлики, на 
яблука наносять наклейки, коли вони ще не мають рум’я-
них сторін. Коли яблуко червоніє, його зривають, а смай-
лик під наклейкою залишається зеленим.

Фермер розповів, що саму ідею з зображеннями на 
фруктах запозичив з Японії. Тільки там використовують 
ін’єкції, а він скористався наклейкою

Сторони також планують у листопаді 
підписати меморандум про розширення 
співпраці в зернопереробній галузі.
Україна збільшить поставки зернових культур до 
Китаю. Відповідна домовленість була досягнута між 
Державною продовольчо-зерновою корпорацією 
України та Державною індустріальною корпорацією 
Китаю, повідомляє прес-служба ДПЗКУ.
За словами в. о. голови правління ДПЗКУ 
Ірини Марченко, сторони обговорили розвиток 
торговельних відносин між двома компаніями і 
домовилися про збільшення обсягів поставок і 
асортиментних позицій зернових культур і продуктів 
їх переробки на адресу китайського партнера.
При цьому китайська сторона зазначила, що 
задоволена позитивною динамікою розвитку 
співробітництва з ДПЗКУ впродовж останнього 
часу і налаштована на подальшу взаємовигідну 
співпрацю.
За результатами зустрічі сторони також обговорили 
питання подальшого робочого візиту керівництва 
ДПЗКУ в Китайську Народну Республіку в листопаді 
цього року, в рамках якої планується проведення 
ряду зустрічей з представниками китайської 
держкорпорації і підписання меморандуму про 
розширення співпраці у сфері зернопереробної 
галузі і реалізації нових спільних проектів.
У минулому маркетинговому році Україна 
експортувала 39,4 мільйонів тонн зернових 
культур на $6,4 млрд. Найбільшими покупцями 
українського зерна стали Єгипет - $724 мільйонів 
(11,4%), Китай - $594 мільйонів (9,3%) та Іспанія - 
$459 мільйонів (7,2%).

Україна збільшує 
експорт зерна 
в Китай

У компанії «Фуд Фактори» до 2020 року планують 
вкласти у проект понад $2 млн. і виробляти до 12 тонн 
спіруліни в місяць..

Співвласник компанії Володимир Іщук повідомив, 
що до кінця 2018 року планується відкрити нову вироб-
ничу площадку (так званий «кластер») в Запорізькій 
області. Інвестиції складуть близько $500 тис., а на будів-
ництво кластера піде півроку.

Освоєно вигідну справу 
з вирощування водоростей

Для виробництва потрібна лише вода, 
електроенергія і транспортне сполучення.

Компанія веде переговори про будівництво комп-
лексу в Київській област на р. Буча. Є попередня домов-
леність про передачу 2 га землі в оренду для будівництва 
до 10 кластерів з виробництва спіруліни (потужністю до 
30 тонн товарно упакованої спіруліни в місяць).

Водорості з Дніпра хочуть перетворити в біогаз
Бізнес, за словами Іщука, дуже прибутковий - для 

виробництва потрібна лише вода, електроенергія і тран-
спортне сполучення. Це простіше, ніж ординарний 
аграрний бізнес, оскільки не вимагає родючих земель. 
До того ж у спіруліни короткий виробничий цикл.

Фермер продає яблука-смайлики

Р

одним із лідерів на ринку точного 
землеробства, яке стає дедалі 
популярнішим.
«Наша місія - забезпечити вітчизняні 
господарства всіма необхідними 
ресурсами. Ми робимо це для того, щоб 
українське агровиробництво не просто 
відповідало світовим стандартам, 
а й задавало планку найвищої якості 
серед лідерів ринку. Розширення 
нашої представницької мережі 
допоможе бути від аграріїв на відстані 
«витягнутої руки», щоб надавати 
експертні консультації     24 години на 
добу», - коментує Хавьєр Понянте. 

Представництво компанії 
«Агросем» розпочало повноцінну 

роботу на оновленій магістралі 
за адресою:  м. Дніпро,
Запорізьке шоссе, 53Б.

Тел.: 067-566-45-29.

«АГРОСЕМ» 
тепер у  Дніпрі, 
Запорізьке шосе, 53Б
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