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День батька тепер відзначатимуть 
щорічно в третю неділю червня
Щорічно у другу неділю травня понад вісімдесят країн світу 
святкують День матері, і Україна, починаючи з 1999 року, 
входить в їх число. А ось офіційного свята, присвяченого 
батькам, у нашій країні досі не було. Проте, нарешті ця 
ситуація кардинально зміниться - минулого тижня Кабінет 
Міністрів схвалив проект указу президента про встановлення 
Дня батька. 
Отже, згідно з цим указом тепер українці щорічно 
відзначатимуть День батька влітку, в третю неділю червня. 
Так, у цьому році свято припадає на 16 червня.

Шановні читачі, передплатники газети!
Скористайтеся чудовою нагодою зробити приємне своїм рідним та 
близьким – привітати через газету їх з ювілеєм, днем народження, 
іншими святковими датами.
Також «Фермер Придніпров’я» започатковує  й іншу, дещо 
протилежну рубрику для своїх читачів – «Поминаємо». Тут ви 
може розмістити інформацію про дорогих вашому серцю людей, 
що пішли з життя. Запалити «свічку пам’яті» на роковини їхньої 
смерті.
Укладаємо договори з об’єднаними територіальними громадами 
на інформаційне обслуговування. Це дасть змогу їм бути у центрі 
уваги з місцевими подіями, проблемами життя громади.
Все частіше фермери, приватні землевласники стають жертвами 
розбійницьких нападів, цинічного свавілля правоохоронців, 
чиновників, суддів. Домогтися правди, справедливості, вивести на 
«чисту воду» нечестивців  вам допоможе «Фермер Придніпров’я» 
- чесна газета, що не боїться втручатися у проблемні ситуації, 
робити журналістські  запити у всі прокурорські, владні інстанції 
і змусити їх реагувати відповідно до закону про пресу.
Журналістські розслідування будь-якої складності – під силу 
професійній команді нашої газети.
Ціни договірні.

Телефонуйте: 098-183-00-18.

Вітаємо ювіляра!
На початку травня свій 4о-ий день 
народження святкував 
Павло Володимирович Скляренко, начальник 
управління агропромислового розвитку 
Межівського району. Людина з багатим 
досвідом управлінця, фахівця своєї справи 
– Павло Володимирович до призначення 
на сьогоднішню посаду працював першим 
заступником голови райдержадміністрації.
До свого ювілею він підійшов з особистими 
здобутками – Павло Володимирович має 
хорошу сім’ю і двох чудових діток.

Сорок літ! Хіба це вік?
Треба три таких прожити!
Ми вітаєм і бажаєм
Днів щасливих, золотих,
Щоб родило щастя рясно, 
Все в житті було прекрасно,
Щоб усе моглось і вмілось,
Квітувало й веселіло, 
Щоб в сім’ї завжди було
Любов, повага і тепло!

Асоціація фермерів та приватних 
землевласників Межівського району.

У третій четвер травня в Україні відзначатимуть 
досить молоде свято, що встигло вже полюбився всім – 
День вишиванки. Цьогоріч – 16 травня. 
Свято з’явилося у Чернівцях і з 2010 року здобуло всенародну 
любов і популярність. Навіть світові зірки за кордоном 
надягають вишиванки у цей день. 
Основна мета свята - збереження українських національних 
цінностей та їх популяризація. День вишиванки з’явився в 
2006 році з ініціативи студентки Чернівецького національного 
університету Лесі Воронюк. 
Дівчина запропонувала своїм одногрупникам і студентам 
вибрати один день і всім разом одягти вишиванки. Протягом 
наступних років святкування розрослося до всеукраїнського 
рівня, в ньому почала брати участь українська діаспора по 
всьому світу.

П.В. Скляренко з колегами на святі врожаю.

У статті «Новопавлівське свавілля» в 
сотому номері тижневика за 29 березня 
ц. р. йшлося про відмову десяти учас-
никам Антитерористичної операції у 
погодженні виготовлених за рішенням 
депутатів Новопалівської ОТГ Межів-
ського району проектів землеустрою. 
Торік бійців до цієї громади для отри-
мання земельних ділянок по два гекта-
ри направили працівники Держгеока-
дастру обласного центру. Прикра для 
учасників бойових дій відмова ними 
і представниками АФЗ Придніпров’я 
була обговорена на зустрічі із заступ-
ником голови Дніпропетровської ОДА 
Володимиром Юрченком та фахівця-
ми установи 22 березня. Про наслідки 
зустрічі повідомляє голова Межівської 
районної Асоціації фермерів та при-
ватних землевласників Сергій Кутній:

П ісля наших виступів
Зустріч 

допомогла
- Досягнуте порозуміння, Ново-

павлівська об’єднана територіаль-
на громада, де обов’язки сільського 
голови виконує секретар Лідія Сот-
ник, погодила проекти землеустрою 
десяти учасникам бойових дій. Після 
отримання необхідних висновків та 
присвоєння кадастрових номерів тех-
нічна документація затверджувати-
меться сесією Новопавлівської ОТГ. 

Добре, що в Новопавлівці воїни і 
посадовці дійшли згоди. Вона вкрай 
потрібна нам сьогодні. Символічно, 
що землю на передовому рубежі Сі-
чеславщини у війні з Московією – у 
Межівському районі, де проходить 
створена за наказом Президента Укра-
їни третя лінія оборони – отримають 
десять легендарних захисників цієї 
землі, які відстояли її зі зброєю в ру-
ках. Зокрема Марія Ковальчук, мама 
двох дітей, що воювала за сотню кі-
лометрів від Новопавлівки - поблизу 
Донецького аеропорту і була поране-
на, боєць Добровольчого батальйону 
ОУН Ігор Філіпов, інвалід війни другої 
групи, павлоградські воїни Володимир 
Батіщев, Станіслав Меркулов та інші. 

Григорій ДАВИДЕНКО

Нова методика розподілу 
обсягів використаних послуг 
за тепло- і водопостачання 
введена в травні.
Відповідну методу затвердило 
міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та 
житлово-комунальних послуг. 
Вона буде діяти для договорів, 
складених відповідно до 
нового Закону «Про житлово-
комунальні послуги», 
інформує Ukr.Media.

ЗГІДНО з ним українці будуть бачи-
ти в платіжках не тільки кількість 

спожитих послуг за місяць та їх загаль-
ну вартість, але і розподіл послуг на 
власне споживання, на місця загально-
го користування і на роботу внутріш-
ньобудинкових мереж.

Також наголошується, що та-
кий підрахунок буде мати на увазі 
різні варіанти оснащеності будинків і 
приміщень у ньому. Якщо у всіх квар-
тирах і приміщеннях є індивідуальні 
лічильники, то обсяг спожитої послу-

ги визначається за показаннями лі-
чильника.

Якщо ж немає лічильника, то об-
сяг послуг буде рахуватися, виходячи з 
площі приміщень.

У разі, якщо в нежитловому примі-
щенні відсутній лічильник, то обсяг 
теплової енергії, витраченої на його 
опалення, визначається як частка від 
загального обсягу споживання тепло-
вої енергії на опалення всього будинку.

Наприклад, для одноповерхового 
будинку така частка становить 20%, 
для 2-поверхового — 18%, для 3-по-
верхового — 16%, для 4-поверхового 
— 14%, для 5-поверхового — 12%, для 
будинків на 6 і більше поверхів — 10%.

При цьому обсяг тепла, витраче-
ного на забезпечення функціонування 
внутрішньобудинкової системи опа-
лення, становить частку від загального 
обсягу теплової енергії, спожитої на 
опалення будівлі при подачі тепло-
носія в опалювальні приміщення.

З травня - нова метода
Комуналка
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 Англійське
прислів‘я

Микола ЯСЕНЬ

! Конюшня - це храм, а кінь - божество в ній

У 67-68 роках минулого 
століття тодішня 
Покровська районна 
газета «Радянське 
слово» опублікувала 
інформацію, яку 
відразу передрукували 
чи не всі газети 
принаймні Європи: 
Дніпропетровський 
кінний завод №65 
приніс у бюджет усього 
Радянського Союзу 
більше іноземної 
валюти, ніж порізно 
такі металургійні 
комбінати-гіганти, 
як «Криворіжсталь» 
і Магнітка. Хто ж не 
вірить в це, може 
легко перевірити 
– знайти в архівах 
давній номер газети. І 
дізнатися з нього, що 
тоді відразу кілька 
коней, вирощених тут, 
зробили олімпійськими 
чемпіонами та 
чемпіонами світу своїх 
наїзників і були продані 
на аукціонах Іспанії 
та Великобританії за 
безпрецедентні суми 
американських доларів. 
Тим часом щойно уже 
нинішня районка, котра 
зараз називається 
«Покровський край», 
під заголовком «Як 
нам бути, у кого 
просити допомоги?!» 
видрукувала лист 
трудового колективу 
цього ж кінзаводу №65, 
котрий тепер існує як 
філіал державного 
підприємства 
«Конярство України». 
Отже, читаємо:

«У нашому господарстві 
налічується 6000 гектарів 
землі, є свиноферма, кінна 
частина і вівчарня. Поки 
господарство було юридич-
но самостійним, воно мало 
прибутки. Але у 2011 році 
без нашої згоди відбулася 
реорганізація усіх кінних 
заводів України. Кінзавод 
№65 нам невідомо за чиєю 
забаганкою став філією 
Державного підприємства 
«Конярство України». З 
тих пір господарство стало 
збитковим.

За період 2011-2018 ро-
ків змінилося десять керів-
ників заводу, який досі був 
кузнею кадрів у Покров-
ському районі. Причому 
один з теперішніх наших 
директорів керував лише 
20 хвилин. Щоразу прихо-
дять звідкілясь нові чи то ін-
вестори, чи фірми з тимча-
сового надання послуг, чи 
орендатори – на жаль, ми 
навіть достеменно не знає-
мо, хто вони. Зараз нашим 
ніби як інвестором є ТОВ 
«Димитра», з приходом 
якого почалися ще більші 
проблеми. Осінньо-польові 
роботи виконували праців-
ники ТОВ «Димитра» ра-
зом з трудівниками заводу. 
А ось весняний комплекс 
польових робіт ТОВ «Ди-

Коні не винні

Коні вміють спати стоячи, 
але сни бачать тільки коли 
лягають.
У скелеті коня міститься на    
18 кісток більше, ніж в скелеті 
людини.
Коні прекрасно бачать у 
темряві.
Кінь може прожити, при 
відповідному догляді,              
до 40 років.
Хоча очі коня і володіють 
панорамним зором, на голос 
господаря кінь все одно 
повертає голову.
Коні можуть страждати 
від ожиріння, якщо їм 
не довіряють достатніх 
навантажень.
У коней кольоровий зір.
Коней не може знудити, 
швидше у них лопне шлунок.
Коні мають тонкий нюх, 
який здатний вловити навіть 
нервозність господаря.
Коні здатні навчитися 
відкривати двері.
Коні вміють розрізняти емоції 
людини по голосу.
Коням вистачає на сон всього 
4 годин на добу.
Коні люблять спокійну 
класичну музику і здатні 
слухати її годинами.
Домашні коні дуже 
прив'язуються до господаря 
і страждають від відсутності 
уваги з його боку.
Катаючись по землі, кінь 
знімає свою втому і покращує 
кровообіг.
Кобила виношує вагітність 
майже рік (приблизно 340 
днів).
Кишечник коня довший за 
його тулуб в 12 разів.
Лоша, народжене на 
світ, здатне самостійно 
пересуватися вже через пару 
хвилин.
Довгожителем серед коней 
вважається жеребець Біллі, 
який прожив до 62 років  - 
до самої смерті буксирував 
баржі і відрізнявся відмінним 
здоров'ям.
У багатьох країнах коні 
офіційно числилися на службі 
і їм нараховували зарплату.
По зубах коня можна 
визначити його вік і стан 
здоров'я.
На гербах багатьох міст 
можна зустріти зображення 
коня.
Багато народів в давнину 
шанували коня, як священну 
тварину.
Негри племені Масаї 
вважають, що людина, яка 
померла від удару копитом 
коня, автоматично потрапляє 
в рай.
Коні люблять каву.
Коні здатні впізнавати 
зображення своїх родичів на 
зображенні.
Коні створюють кумедні 
морди не тому, що сміються, 
як думають багато – цим 
способом вони посилюють 
свій нюх.
Коні мають найбільші очі 
в порівнянні з іншими 
ссавцями, що живуть на землі.
Коні здатні ображатися, 
причому можуть це робити 
"всерйоз і надовго". 

Цікаві факти 
про коней

митра» вирішило провести 
самостійно. Для наших ме-
ханізаторів роботи уже не 
знайшлося. 

І тваринницька галузь 
нинішніх інвесторів не ці-
кавить, а цікавить їх лише 
наша земля. Керівництво 
ДП «Конярство України» 
бездіяльне, мов його немає. 
Нам же необґрунтовано за-
низили заробітну плату, 
яку ж до того виплачують 
ще й несвоєчасно. На ра-
хунку підприємства наразі 
немає коштів. Воно на ста-
дії банкрутства. 

Сільськогосподарська 
техніка, яку ще не встигли 
вивезти з господарства, не 
ремонтується – немає зап-
частин. Паливно-мастиль-
них матеріалів також не-
має. Посівний же матеріал, 
а також добрива, які вико-
ристовувалися під час вес-
няно-польових робіт, без 
приходних документів»…

Ну і так далі – трудовий 
колектив кінного заводу 
№65 фактично опинився 
в становищі поза грою і на 
мілині.  Але страждають 
не лише люди. Перепо-
лох вони ж чи не в першу 
чергу здіймають через те, 
що нині тут гине й пого-
лів’я коней. Та й не лише 
коней. Читаємо ж далі у 
листі, який його автори 
готові відсилати геть у всі 
установи та органи влади 
держави, дійсно не розу-
міючи, від кого ж однак у 
теперішній Україні їм че-
кати захисту: «Коней году-
вати нічим, свиней також. 
Бо немає кормів. Немає за 
що їх і купити. Наслідки 
жахливі: коли конематка 
жеребиться, у неї від не-
доїдання і голоду немає  
молока, і лошата дохнуть. 
Свині на свинофермі схожі 
на хортів. Великий падіж 
свиней, гинуть і наші коні, 
бо й медикаментів немає 
за що придбати для їх лі-
кування».

Понад п’ятдесят років 
тому, коли за коней-ска-
кунів справді покровці 
вторгували для держави 

нечувану суму валюти, їх 
районна газета «Радянське 
слово» видрукувала опти-
містичний репортаж під 
заголовком «Ой, ви, коні, 
мої коні, несіть мене, несіть 
у степ широкий». Сьогодні 
ж теперішній «Покров-
ський край» у травнево-ве-
ликодні дні вмістив тра-
гічний «Уже не говорять, а 
кричать «Рятуйте» трудів-
ники філії Дніпропетров-
ський кінний завод №65». 
Читаємо і його: 

«Потерпаємо не лише 
ми, люди, які на Пасху за-
лишилися без святкових  
столів, - кажуть працівни-
ки заводу, - бо страшніше, 
що потерпають і тварини. 
На наших свиней страшно 
дивитися. А коні? О, а коні 
наші вороні! Зараз вигля-
дають вони гірше, ніж у 
Другу світову війну.

- Годують коней оче-
ретом, про овес уже дав-
но забули. Ми просили, 
щоб посіяли овес, так нам 
сказали, наче він у нашій 
зоні не родить. Не правда 
це. Усі ми тут скільки себе 
пам’ятаємо і були госпо-
дарями у своєму господар-
стві, в кінзаводі завжди сі-
яли овес і завжди збирали 
хороші його урожаї. Тепер 
ось – ви чуєте? - не родить! 
– з обуренням вигукують в 
один голос кінзаводівці.

Люди говорили ще дов-
го й емоційно. Видно було, 
як на долоні, що дуже їм 
наболіло. Та ще страхіт-
ливішу картину довелося 
побачити в кінній частині. 
В загоні стояло 50 коней. 
Точніше, більшість з них 
лежали. Валялися, часом 
уже не в змозі й підвести-
ся. Складалося враження, 
що вони уже не живі. 

- Ні, ще живі, але у них 
коліки, - пояснила обліко-
вець Олена Северин, - бо 
їдять лише солому та сухе 
сіно, які не кращої на весну 
якості. Тому й падають від 
різкого болю у шлунках. 

У приміщенні стояли 
і конематки з лошатами. 
На коней схожі вони мало 

були. Дійсно нагадували 
кляч періоду війни, яких 
зараз бачити можна тільки 
в кінохроніках. Дивишся в 
очі одній, другій кобилі – 
вони у відповідь дивляться 
на вас благальними очима, 
повними сліз. І у людей 
теж течуть сльози, вони з 
безсилля і відчаю відво-
дять свої очі від очей коне-
маток».

Що на це нам залиша-
ється сказати? Хто не знає 
трохи ніби незрозуміле чи й 
загадкове прислів’я - «Та тут 
і кінь не валявся». Наводять 
цей вислів тоді, коли хтось в 
гарячу пору довго за роботу 
не береться. А знаєте, чому 
і звідки така поговірка піш-
ла? Стверджують, що наші 
предки зауважили дивну 
звичку коней-скакунів: вони 
не давали одягти на себе хо-
мут і запрягти себе до тих 
пір, поки не напасуться тра-
ви в полі та не поваляються 
вволю на землі. Отож кінь 
поваляється – і готовий до 
роботи. А в Дніпропетров-
ському кінзаводі №65 нині 
навпаки коні валяються 
тому, що роботи їм уже не 
бачити.

І друге: стало однознач-
но ясно, що свого часу кін-
ні заводи в Україні і само-
стійності позбавили, і віді-
брали у селян з метою зни-
щити  в державі таку галузь, 
як конярство. І нажитися за 
рахунок їх земель, а потім 
ще й продати їх також для 
власних кишень з вигодою. 
Ще й таким чином зачисти-
ти благодатні чорноземні 
території від селянських 
мас. А якщо так, то нині ж 
бо приходить ніби нова вла-
да. Вона не лише має все 
вернути до тями і здорового 
глузду, але й затребувати, 
щоб винні компенсували 
селянському народу всі зав-
дані йому кривди і втрати. І 
щоб понесли за це заслуже-
ну кару. Руйнівників укра-
їнського села неодмінно 
мають пересадити в тюрми. 
Бо ж справді не коні в дано-
му випадку винні.
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СУЧАСНІ СЮЖЕТИ

СУМНА, дуже сумна і печальна це 
вже у нас традиція, що під час «до-
вгих» - себто які тривають кілька 

днів поспіль - свят та вихідних трапля-
ються і вкрай надзвичайні пригоди, і 
навіть фатальні трагедії, котрі приводять 
народ у шок. Ну ще можна посміятися 
з того, що в пасхальну ніч сталося у селі 
Хорошому на Петропавлівщині. Там 
заступили на службу два порівняно ще 
молоді охоронці, яких найняло пильно 
сторожувати своє майно ТОВ «Відро-
дження». Причому, одному дістався від-
повідальний пост у районі мехмайстер-
ні господарства, а іншого занарядили 

оберігати окремо залишений чомусь за 
межами майстерні і майже посеред пу-
стиря новенький трактор «Case» - отож 
сучасний «Кейс». А сторожі ці одначе 
вирішили зійтися докупи, вважаючи, 
що разом їм буде явно краще, зручніше 
і, що не менш важливо, веселіше.

Ви, звичайно, все зрозуміли: хлопці 
зустрілися на «нейтральній» смузі, щоб 
відзначити Воскресіння Христове. І вже 
за якусь годину зрозуміли, що дві пляш-
ки добрячого самогону-первака замало, 
аби гідно вшанувати світле свято Вели-
кодня. У такій ситуації, як звісно, може 
бути лише одне рішення: умри, але 
добав! Кров з носа діставай ще бодай 
одну пляшку, інакше дві перші дарма, 
вважай випито. От тільки як це зроби-
ти, якщо уже майже ніч, і єдиний у селі 
«генделик» ось-ось зачиниться, а іти чи 
бігти до нього таки далеченько. Ось тут 
хлопці-сторожі й зметикували, що ніяка 
для них це не проблема, якщо ось під 
боком трактор. Сідай, заводь – і вперед, 
бо немов опиняться вони на коні. Туди й 
назад змотаються вмить, коли ніхто й не 
засіче їхню коротку відсутність.

І все б може так і відбулося, якби не 
дивна прикрість: трактор виявився й 
чомусь з причепленою до нього широ-
козахватною бороною. З опущеними, 
як неважко здогадатися, робочими ор-
ганами. Тільки-но сторожі-тракторис-
ти виїхали на центральну вулицю села, 
асфальт на ній вони не просто «чесали», 
а виривали грудками. Своєрідну оран-
ку твердого покриття здійснювали. Але 
часу зважати на це у хлопців не було. За 
якихось хвилин двадцять вони ледве не 
в розпачі збагнули, що насправді уже 
давно за півночі, і тому «генделик» на 
замку. Однак не розгубилися: рвонули у 
бокові вулички та провулки від воріт до 
воріт за тими адресами, де сподівалися 
розжитися таки жаданою пляшкою 
оковитої. Що вулиці і провулки «боро-
нували» доволі глибоко, це ще й не вся 
біда була – зносили паркани, насаджен-
ня і квітники біля дворів, звалили навіть 
електроопору, яка так «недоречно» тра-
пилася їм на шляху. Отож «вирубали» 
ще й освітлення вулиць та подачу елек-
троенергії у людські помешкання.

Не відомо, що ще б розвалили і роз-
трощили, якби тракторний рейд не пе-
рестрів гурт місцевих підлітків. Які ві-
дразу зрозуміли, що відбувається щось 
з розряду божевілля. Хлопці були дійс-
но молоді, переважно старшокласники, 
однак у них вистачило розуму і рішу-
чості, щоб перехопити і зупинити ша-
лений трактор, а далі й зсадити з нього 
вкрай захмелілих сторожів і викликати 
наряд поліції. Правда, хлопцям допоміг 
тутешній житель Іван Самойленко, ко-
трий якраз повертався скутером додому 
і зважився виїхати напереріз трактору. 

А вже разом з підлітками Самойленко 
«утримував» розгарячілих сторожів, які 
настільки увійшли в раж і розбушували-
ся, як той Фантомас у колись відомому 
фільмі, що готові були тепер влаштовува-
ти втечу. Врешті-решт затримані затіяли 
бійку, але винятково між собою. Дійшло, 
певно, до обох, що наробили, тому захо-
дилися з’ясовувати, в чию голову першою 
прийшла ідея тракторного перегону та 
хто з них сидів за кермом і здійснював 
надзвичайний рейс. Один на одного, ко-
ротше, кулаками звалювали провину, аби 
тільки зняти її з себе.

ЗРОЗУМІЛО, що  стражі правопоряд-
ку не вельми переймалися тим, хто з 
них більше насвинячив, м’яко кажу-

чи, у селі Хорошому – розплачуватися за 
накоєне горе-сторожам доводиться зараз 
порівно. Але це ж, повторюємо, пригода, 
яка викликала максимум обурення, і тіль-
ки. Хороше лежить на річці Самарі, а тро-
хи вище по її течії, але уже у сусідньому 
Новомосковському районі лежить село 
Орлівщина. То в ньому після пасхальної 
вечері сталася жахлива, страшна трагедія, 
від якої усю Дніпропетровську область 
струсонуло немов  струмом. Якщо не вда-
рило громом і блискавкою.

Тут, в Орлівщині, жила-була Юля, 
котрій трохи більше за тридцять років. 
Спокійна, врівноважена, доброзичлива, в 
міру весела і в міру серйозна, вона само-
тужки виховувала трирічного синочка. 
А буквально рік тому у прийми до неї 
пристав чоловік на ім’я Костянтин. Далі 
ж діло нехитре – Юля перебувала наразі 
уже на дев’ятому місяці вагітності. «Якщо 
все буде гаразд і буду живою, - усміхала-
ся жінка, - у травні народжу ще одного 
сина». Про це говорили, ясна річ, і того 
вечора, коли Юля з Костею завітали на 
передсвяткову вечерю до Юлиної сестри. 
Тому надовго й не засиділися, що вагітній 
треба було берегтися «і відпочивати біль-
ше, ніж празнувати», як це вона насамкі-
нець і казала.

Наступного дня сестра, яка прийма-
ла гостей, набрала раз, вдруге, втретє 
номер мобільного телефону Юлі, але та 
не відгукувалася. Не розуміючи до пуття 
ще, з якої речі, але сестра стривожилася 
і подалася до Юлиної домівки. Вийшов 
Костянтин, причому з трилітнім Юли-
ним сином, і повідомив, неначе вона 
несподівано подалася у Новомосковськ 
до якоїсь знайомої, а телефон забулася 
вдома. Це однак не зовсім заспокоїло  
сестру: вчора ж разом сиділи за сто-
лом, і Юля ні словом не обмовилася, 
що збирається до загадкової знайомої. 
Навпаки, говорила, що весь день і за хо-
лодну воду не візьметься. Це по-перше. 
А по-друге, Юля, як правило, коли їде 

кудись з дому, бере з собою і сина. Чому 
на цей раз залишила його на Костянти-
на? Отож у сестри виникла підозра, що 
насправді щось сталося, не інакше, як 
посварилися Юля й Костя, і Юля, аби 
розвіятися, подалася кудись з дому. До 
самісінького вечора ходила сестра сама 
не своя, як-то кажуть: куди ж Юля завія-
лася, не попередивши ні словом рідних 
та близьких? 

 Але й наступного дня жінка не по-
вернулася у свій дім. Від Костянтина 
тепер почули, наче він уже й сам не 
знаходить собі місця та переживає, 
куди ж це Юля поділася? На третій 
день чоловік повідомив, що Юля по-
вернулася, але тоді, коли його якраз 
не було вдома. Забрала, мовляв, свій 
телефон і знову невідь куди пішла, а 
на телефонні дзвінки не відповідає. 
Ще через день вранці Костя заявив, що 
він рушає шукати жінку, тому сестра 
нехай забирає до себе трирічного її 
малюка. Одначе Юлина рідня уже не 
сумнівалася, що сталося щось страшне 
і може навіть непоправне, тому викли-
кала поліцію. 

У будинку поліція одразу виявила 
калюжі та плями крові і закривавлену 
лопату з перебитим держаком. А скалі-
чене тіло Юлі в одній-єдиній благенькій 
футболці знайшли в колодязі. Другого 
свого сина вона не встигла народити – 
немовля загинуло разом з матір’ю в її 
утробі. За першою версією у Костянти-
на неначе розігралися ревнощі, бо він не 
був впевнений, мовляв, що дитину Юля 
народить від нього. Далеко втекти убив-
ці жінки і власного немовляти, звичай-
но ж, не вдалося. Тільки от Юлі та її ще 
одного синочка, який не встиг появити-
ся на білий світ, уже не вернути. Чи для 
того цілими серіями нам даються свят-
кові і вихідні дні, щоб одним чудити на 
п’яні голови і ледве не втрачати розум, 
а іншим зовсім скаженіти і в безумстві 
чинити жахітливі трагедії?

Ситуація настільки загострилася, 
що голова облдержадміністрації 
Костянтин Бриль терміново скли-
кав нараду за участю керівників 
громадських організацій фермерів і 
силових структур.
Заступник начальника Національ-
ної поліції в Запорізькій області 
Олександр Панченко повідомив, що 
в цьому році зареєстровано два роз-
бійних напади, у тому числі один-
розкрито, а другий знаходиться в 
стадії розкриття.
 - Дві бригади - зальотні, це жителі 
інших областей, - зазначив Олек-
сандр Володимирович.  - Доводити 
вину дуже важко, потрібно затри-
мувати на місці злочину.
 За його даними, кількість розбій-
них нападів в області зменшилася.  
Так, якщо в 2017 році було зареє-
стровано 8 розбійних нападів (роз-
крито - 4), то в 2018 році їх було 
5 (розкрито 2).  З початку 2019 
року - 2.
На думку Олександра Панченка, 
розбійні напади на фермерів і при-
ватних підприємців відбуваються 
в тому числі і через те, що люди не 
думають про систему безпеки.  З 
ним солідарний і заступник началь-
ника управління карного розшуку 
в Запорізькій області Ігор Андрю-
щенко.
  - Ні тривожних кнопок, немає 
відеокамер при в’їзді / виїзді з села, 
де всього кілька вулиць, - зазначив 
Олександр Панченко.
Він вважає, що вихід для фермерів - в 
установці систем відеоспостере-
ження з архівацією.  «Найголовніше 
- безпека його і його родини», - впев-
нений полковник поліції Панченко.
 Заступник начальника главку 
визнав, що останнім часом злочини 
стали більш жорстокими - грабіж-
ники застосовують до своїх жертв 
праски, паяльники.
 - Таке було в 90-х роках, - нагадав 
Олександр Володимирович.  - Підоз-
рюю, що люди відсиділи, повернули-
ся з місць позбавлення волі і приїха-
ли до нас грабувати.
Депутат обласної ради, аграрій 
Катерина Луценко з Василівського 
району відзначила, що злочинці в 
балаклавах і камуфляжній формі 
нападають не тільки на фермерів, 
а й на підприємців, які пов’язані з 
цим бізнесом
 Так, за її словами, в Василівському 
районі жорстоко побили підприєм-
ця, який продавав запчастини, за-
ймався продажем і ремонтом сіль-
госптехніки.  Вимагаючи грошей, 
побили з особливою жорстокістю 
- чоловік потрапив в реанімацію.- 
Скоро почнеться збирання врожаю і 
якщо не вжити заходів, то при та-
кому розгулі бандитизму страшно 
уявити, що буде далі - зазначила 
депутат облради.
 Позиція поліції - потрібно впрова-
джувати програму «Безпечне село», 
в якій перш за все повинні бути 
зацікавлені сільгоспвиробники, адже 
вони найчастіше стають жертвою 
злочинців.  Необхідно ставити 
відеокамери, укладати договори 
з поліцією охорони (наприклад, 
ставити на сигналізацію сейфи, на 
ніч - вдома).
 Заступник начальника управлін-
ня карного розшуку в Запорізькій 
області Ігор Андрющенко навів 
такий приклад.  Село Новогород-
ковка в вразливе до нападів.  У селі 
проживаю більше десятка ферме-
рів.  А на п’яти вулицях всього три 
відеокамери.
Своя точка зору і у начальника 
управління поліції охорони в За-
порізькій області Сергія Рубанова, 
який 35 років працює в службі 
охорони.  Сергій Олександрович 
повідомив, що в Дніпропетровській 
області 20 фермерських госпо-
дарств знаходяться під охороною, 
охороняються поля, зерносховища,    
а в Запорізькій - тільки одне.
А ось у голови Асоціації фермерів 
Запорізької області Анатолія До-
вганя інша позиція.  Він вважає, що 
раз сільгоспвиробники платять 
податки, то поліція зобов’язана їх 
охороняти.

Повернення 
дев‘яностих?
На Запоріжжі почастішали 
напади на фермерів                     
та інших аграріїв
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Рекорд зі знаком
 «мінус»
Добрі вісті є і на промисловій 

Дніпропетровщині нашій - База-
влуцький прибережно-річковий 
комплекс у Нікопольському районі 
визнаний ландшафтним заказником 
загальнодержавного значення. Та 
все ж область пасе задніх у трійці 
аутсайдерів за площею жалюгідного 
природно-заповідного фонду – біля 
3, 13 відстока, це у два з гаком рази 
менше середнього в державі рівня. 
Придніпров’я цупко тримає в руках 
і всеукраїнську «пальму першості» 
за… тривалістю створення першого 
в краї Національного природного 
парку «Орільський»! Бо Дніпропе-
тровська облрада ще 16 жовтня 1998 
р. рішенням «Про організацію тери-
торій і об’єктів ПЗФ області» зарезер-
вувала для Приорільського природ-
ного комплексу землі в унікальній за 
біорізноманіттям долині річки Орелі. 
Лише раритетної флори тут обліко-
вується 117 видів, є представники 
Світового та Європейського списків, 
а 22 види занесені до Червоної книги 
України. Природа Приорілля в ме-
жах Юр’ївського, Новомосковського, 
Магдалинівського, Царичанського 
та Петриківського районів разом із 
Дніпровсько-Орільським природ-
ним заповідником та Самарським 
бором у Новомосковському та Пав-
лоградському районах – другим 
майбутнім національним природ-
ним парком – є складовими «Золо-
того кільця Січеславщини». Цю ідею 
втілює в життя група вчених та ГО 
краю разом з проректором із науко-
вої роботи ДДАЕУ Юрієм Грицаном. 

Та багатющий природний по-
тенціал краю досі не має охорон-
ного статусу. Хоча указ Президента 
України В. Ющенка № 1129 щодо 
створення НПП «Орільський» вида-
ний ще 1 грудня 2008 року. Було і рі-
шення Дніпропетровської облради 
21 жовтня 2015 р. № 680 «Про Дні-
пропетровську обласну комплек-
сну програму (стратегію) екологіч-
ної безпеки та запобігання змінам 
клімату на 2016 – 2025 роки». Тоді 
ж Дніпропетровська ОДА замовила 
проект НПП «Орільський» групі на-
уковців під керівництвом Вадима 
Манюка. Але необхідні документи з 
погодженнями владних органів для 
указу Президента досі не готові…

Вочевидь, шукати з цього при-
воду крайнього у президентській 
владній  вертикалі краю - марна 
справа. Цій спільній імітації при-
родоохоронної та іншої діяльності 
три тижні тому український народ 
на виборах поклав край. Тож і не 
має степова перлина України, як 
величають Оріль поети за чисті 
води й унікальну природу, вже тре-
тє від початку заповідання десяти-
ліття (!) охоронного статусу.

«Молочна ріка
з медовими берегами»
Так поетично називав Оріль за 

рибне і пташине багатство, прадав-
ні ліси «козацький батько» - Дми-
тро Яворницький.  Існує чимало 

На Січеславщині знищують Оріль 
за сто дванадцять мільйонів – 

замість створення Нацпарку за сім!     

Кажуть, у природи немає для нас ні нагород, ні покарань, у неї є лише наслідки. 
Для зменшення їхнього впливу 11 квітня Президент України П. Порошенко 
підписав низку указів щодо створення національно-природних парків та 
розширення територій природно-заповідного фонду. Статус нових НПП отримали 
«Кам’янська Січ» на Херсонщині, «Бойківщина» на Львівщині та Нобельський 
на Рівненщині. Тож виступ міністра екології Остапа Семерака на зустрічі                                 
з природоохоронцями України 15 квітня був оптимістичним:
- Цей 2019 рік без перебільшення можна назвати Роком природної спадщини! 
Разом із науковцями, експертами, представниками місцевої влади, громадськості 
вдалося зробити суттєвий крок у розвитку природно-заповідної справи в Україні. 
Сьогодні площа природно-заповідних територій становить 6,61 відсотка, а у 
більшості країн ЄС – від 15 до 30 відсотків. На природоохоронній карті України 
в трьох областях з’являться нові парки, ще сім – розширені. Це великі кроки 
назустріч природі, які демонструють послідовне виконання Україною  зобов’язань 
у рамках Угоди про асоціацію із ЄС та діючих в Україні міжнародних конвенцій 
і угод. Кінцева мета - збільшити території ПЗФ України в найближчі два роки                   
до 15 відсотків від площі держави.

цікавих легенд про її виникнення, 
одна з них гласить: жив колись на 
Рящанській горі Змій, який щороку 
забирав у неволю найкращу дівчи-
ну з навколишніх сіл. Одного року в 
тих краях поселилася родина, в якій 
було три сини-ковалі та красуня 
донька. Прийшла черга і до красуні 
йти до Змія. Не погодилися з цим 
брати і вирішили боротися зі Змієм. 
Сили були нерівними, але любов до 
сестри робила братів все сильніши-
ми й сильнішими. Юнаки виграли 
битву. Знесилений Змій захотів пити 
і почвалав до Дніпра. Брати запря-
гли його в плуг і проорали глибоку 
борозну. Визволені з полону дівчата 
заплакали з радощів і наповнили 
борозну чистими дівочими сльоза-
ми. З тих пір і несе Оріль до Дніпра 
чисту, як дівоча сльоза, воду.              

Ця середня річка на межі Русі 
і Дикого поля спричинила, як вва-
жають історики, появу визначної 
пам’ятки давньоруської писемнос-
ті – повісті «Слово про полк Ігорів». 
Бо князь Ігор з дружиною через за-
тримку біля повноводного Хоролу 
не встиг на переможну битву руси-
чів з половцями, що сталася 1183-
го на берегах Орелі поблизу її гир-
ла. Тому і рушив шукати військової 
слави 1185-го на річку Каялу, де і 
зазнав невдачі.

Пізніше Оріль кілька століть 
слугувала природною межею 
Гетьманщини і Славного Війська 
Запорізького низового. Весною 
1709-го, коли гетьман Іван Мазепа 
вів збройну боротьбу за розрив з 
Московією, на Подолі в Царичанці 
сталася битва запорізьких козаків 
Костя Гордієнка. Стрімкою наваль-
ною атакою козацький загін отама-
на Головка числом 800 чоловік роз-
бив три тисячі російських драгунів 
бригадира Кампеля. Оріль тоді, 
за переказами старожилів, була 
червоною від крові. Як свідчить на 
стор. 308 т. 3 «Історії запорізьких 
козаків» Дмитро Яворницький, ця 
перемога «додала сил козацькому 
війську і збільшила його лави до 15 
тисяч чоловік».

На жаль, в новітній історії Орелі 
домінують не переможні події. Бо 
відбулися десятки потужних атак 
«людини розумної» на води річки, 
русло і долину. За останні шість де-
сятиліть, починаючи з будівництва 
ГЕС в Кам’янському, річку через це 
навіть направили в пониззі новим 

руслом, проривши його мілковод-
дям р. Протовчі від Могилева до 
Обухівки. Та все ж Оріль зі всіх сил 
не піддається руйнівним перетво-
ренням і має одні з найчистіших 
вод Європи. У повісті «Над Оріль-рі-
кою» Микола Головко пише:

«Хто хоч раз побував на берегах 
«синьоокої красуні», той назавжди 
збереже в серці її чари. Замилуєш-
ся темно-зеленими раменами, що 
обрамлюють чистоводдя, квітучи-
ми луками, де, здається, зійшли до-
купи усі дивовижі світу. На жовтому 
піску ряхтить срібло хвиль…»  

«План знищення 
Орелі»
Одним із найбезглуздіших вод-

них проектів часів Союзу був намір 
примусового купання в річці десят-
ків тисяч свиней на свинофермі в 
Дрюківці Царичанського району. 
Лише надзвичайними зусиллями 
вчених Дніпра його відхилили. 
Сьогодні схожий за алогічністю та 
потужністю впливу на вразливу 
екосистему річки робочий проект 
«Відновлення гідрологічного ре-
жиму та санітарного стану старо-
го русла річки Оріль на території 
Царичанського та Петриківського 
районів Дніпропетровської облас-
ті – капітальний ремонт» ініціював 
департамент екології Дніпропе-
тровської ОДА. Він передбачає 
видобуток 316, 6 тисяч метрів ку-
бічних піску з дна Орелі від Цари-
чанки до Сорочиного впродовж 
16, 1 км,  тобто поглиблення річки 
до 2 метрів. Далі заплановане бере-
гоукріплення матрацами РЕНО і га-
біонами та будівництво 19 штучних 
перекатів з піску, обрамленого ме-
талевими сітками з камінням, дов-
жиною 100 м кожен. Це буцімто іще 
підійме рівень води – від півметра в 
Царичанці до 1, 65 м в Сорочиному.

Першим страшну загрозу від 
видобутку третини мільйонів кубів 
піску та одягання річці 19 метале-
во-кам’яних кайданів – реалізації 
гігантського проекту вартістю аж 
112 мільйонів гривень (!) - зрозумів 
кандидат біологічних наук Вадим 
Манюк. У зверненні до міністра 
екології Остапа Семерака на ста-
дії деталізації проекту він застеріг: 
«Зважаючи на важливість долини і 
русла Орелі для збереження біоріз-
номаніття в національному масшта-
бі, враховуючи ту величезну роль, 

яку відіграє річка та екосистеми її 
долини в житті місцевого населен-
ня, необхідно прагнути максималь-
ного збереження її в природному 
стані. Проблеми зміни водності 
річки слід розглядати з точки зору 
цілісного (холістичного) і басейно-
вого підходів. Прошу Мінприроди 
завершити процес створення НПП 
«Орільський» - визнати це завдан-
ня пріоритетним в діяльності».

А категоричний висновок ін-
шого фахівця - колишнього дирек-
тора державного регіонального 
проектно-вишукувального інсти-
туту «Дніпродіпроводгосп» Воло-
димира Гринюка - «Фермер Прид-
ніпров’я» публікував ще 6 лютого: 

 І надалі В. Дем’янову довелося 
виконувати роль «ширми» анти-
природних задумів. Він категорич-
но заперечив навіть роботу бага-
тотонного екскаватора.  Але ж на 
стор. 19 Звіту зазначено: «Робота 
екскаватора передбачається на 
березі р. Оріль». До розгляду ін-
шої подібної бенері «Для монта-
жу геотубів застосовується кран 
трубоукладальник вантажопід-
йомністю до 12, 55 т» (стор. 20 
Звіту) не дійшли. Після багатотон-
ного екскаватора на гусеничному 
ходу з ємністю ковша 0, 65 куба і 
такого ж крану від піщаних берегів 
Орелі залишиться лише згадка. 

Не всі бажаючі змогли вислови-

мілині Брідка. Та весною повінь не 
лише зробила новий закрут поруч 
дамби, а й зруйнувала автодорогу 
Царичанка – Лисківка! Довелося те 
каміння вергати на берег… Отакий 
«характер» Орелі.

  Зігнорували водники і запро-
шення китайгородського сіль-
ського голови Сергія Турського. 
Тож місцева громада 14 лютого 
провела збори, де всі 64 присутніх 
проголосували проти нищівних на-
мірів. Велике занепокоєння ними 
у Могилеві висловила і голова Ца-
ричанської районної ради Світлана 
Горбачова:

- Подивіться в залу – скільки лю-
дей прибуло на слухання, їм болить 

А фермер Феодосій Шандиба з 
Могилева зауважив: «Варто більше 
дослухатися, що скаже наука». Дійс-
но, є ж «Інститут проблем природо-
користування та екології Академії 
наук України» у Дніпрі. Його дирек-
тор Аркадій Шапар давно озвучив 
розроблену закладом методику 
- для відновлення водності річки 
треба не рити та гатити її, а застосу-
вати покрокове прибирання з рус-
ла усіх споруд! В США демонтовані 
вже 300 великих гребель на річках, 
і скрізь позитивний результат.  

Обговорення було доволі при-
страсним. Після потуг замовників 
будь-що «продавити» недолугий 
проект депутат Могилівської ОТГ 

«Відчуття таке, що замовники про-
екту приїхали для «галочки». Наша 
думка їх не цікавить». Підтримав 
його і кандидат історичних наук 
Анатолій Білокінь:

- Уважно слухав «водні аргумен-
ти». Їх катма, просто хлопці й дівчата 
поділили ці 112 мільйонів між со-
бою! Таке вже було не раз, і не лише 
на Орелі. Оці слухання – необхідна 
«димова завіса», міністру екології 
наш парк ні до чого. 

У Могилеві прозвучали і 12 за-
уважень «Комітету порятунку Оре-
лі» - на видобутому і розстеленому 
шаром 0, 5 м піску на площі 46 га, 
поза сумнівом, буятиме амброзія. А 
у безпосередній близькості від Оре-

травня  - прим. авт.). Це підкресли-
ла голова ГО «Шульгівська громада» 
Вікторія Льовкіна:

- У «Звіті» на стор. 90 вказано 
«Одна з основних проблем річки 
Оріль – це антропогенний вплив. 
Створення людиною штучних 
заплав та водосховищ сповіль-
нює течію, що знижує здатність 
річки до самоочищення, заважає 
міграції великої риби, яка поїдає 
зайву рослинність». Проект не 
усуває, а лише збільшує вказані про-
блеми річки, він абсурдний.

На помилковість не лише «ідеї», а 
і ймення її вказала начальник Кам’ян-
ського регіонального управління 
водних ресурсів Олена Смирнова:

- У назві проекту йдеться про 
старе русло Орелі, але половина 
робіт передбачена на ділянках но-
вого, що перебуває в нас на балансі! 
Вперше чуємо про такі наміри. Ми 
ведемо комплексні спостереження 
за високо піднятими водами Кам’ян-
ського моря, дренажним каналом і 
новим руслом Орелі. Кардинальні 
зміни  цієї системи неприпустимі.

Ігор Потапенко пообіцяв надати 
управлінню проект для розгляду та 
висновків. Заплановане різке підви-
щення рівня Орелі греблею в Соро-
чиному турбує не лише кам’янських 
водників через ймовірний крижа-
ний затор весною, а і шульгівсько-
го сільського голову Олександра 
Шовкопляса:

-  Ви повідомили, що містобу-
дівна документація села Плаве-
щина при розробці проекту не 
врахована, а там чимало людей 
побудувалися. Заплановане під-
няття рівня Орелі на 1, 65 м плюс 
триметрова весняна повінь спри-
чинять появу води не лише в 
погребах місцевих жителів, а й у 
їхніх будинках! Не вводьте людей 
в оману, проект добра для них не 
передбачає.

На це В. Дем’янов розвів руки: 
«Не здогадалися, що річка забреде в 
такі закутки». Не відповів він і на пи-
тання ветерана праці Олександра 
Стецюри:

-  Проект коштує 112 мільйонів 
гривень. У нас що, війни немає? Чи 
дірок в бюджеті? А дороги з Шульгів-
ки в Петриківку точно катма! Може, 
краще її відремонтувати? Колись 
нам так само говорили про Дніпро 
– з морем усе буде добре! І вийшло 
«добре» - спочатку Дніпро «цвів» з 
середини липня, тепер з травня… 
Чи не буде такого з Оріллю? Наз-
віть бодай один ваш водний проект, 
який ви зробили і не напаскудили!

І на це у водників не було від-
повіді. А наступне пряме питання 
задали різними словами розробник 
проекту НПП «Орільський» Петро 
Чегорка і депутат Шульгівської сіль-
ської ради Віктор Зезюлін:

- Створення НПП «Орільський 
коштує сім мільйонів, буде гарантія 
збереження річки. Ваш проект кош-
тує 112 мільйонів, і ніякої гарантії 
немає. Чому ви агітуєте за нього?

Мовчанка, підкріплена опуще-
ними під стіл поглядами…

Недоробки Дніпра 
допоможе 
вирішити Київ?
З огляду на показове ігноруван-

ня зауважень громадськості ініціа-
тивна група жителів Царичанського 
та Петриківського районів разом 
із помічником депутата Верховної 
Ради Віктора Кривенка - Андрієм 
Руденком зустрілася 8 травня в Мі-
ністерстві екології із заступником 
міністра Василем Полуйком, началь-
ником відділу оцінки впливу на до-
вкілля Мариною Шимкус, головним 
спеціалістом відділу формування і 
розвитку екомережі та територій 
ПЗФ України Анастасією Драпа-
люк. Всебічно обговорили задум, 
використання величезних коштів 
обласного природоохоронного 
фонду – 112 мільйонів – на проект, 
що фактично знищує ресурсну базу 
майбутнього НПП «Орільський». 
Тобто явно нецільове використан-
ня. Озвучили і клопотання до Міне-
кології:

1) робочий проект «Віднов-
лення гідрологічного режиму та 
санітарного стану старого русла р. 
Оріль на території Царичанського 
та Петриківського районів Д. о. – 
капітальний ремонт» - відхилити як 
катастрофічний за наслідками для 
довкілля майбутнього парку;

2) негайно створити НПП 
«Орільський» на території підготов-
лених до заповідання Петриківсько-
го, Царичанського та Юр’ївського 
районів з наступним приєднанням 
заповідних площ Магдалинівського 
та Новомосковського районів, для 
чого використати вивільнені кошти 
проекту.

Заступник міністра запевнив 
громадськість, що усі подані заува-
ження і пропозиції щодо скандаль-
них проекту та громадських слухань 
будуть вивчені, а через місяць зро-
блені фахові висновки. Він запла-
нував найближчими днями прове-
сти виїзне засідання Мінекології в 
Дніпрі – із залученням розробників 
проекту НПП «Орільський», праців-
ників департаменту екології Дні-
пропетровської ОДА та ініціативної 
групи громадськості Петриківсько-
го і Царичанського районів.

На ньому будуть визначені ре-
альні кроки для створення першо-
го на Січеславщині Національного 
парку. 

А єлизаветівський сільський 
голова Максим Голосний, що не 
зміг прибути на слухання в Шуль-
гівку, повідомив: «Попрохав зна-
йомих екологів вивчити проект. 
Відповідь надали єдину – шкід-
ливий для довкілля! Буду ставити 
питання про його відміну перед 
новою владою». Так, система неці-
льового використання державних 
коштів, яка плюндрує природу, 
має залишитися в минулому разом 
із її носіями. Ще згадалися слова, 
сказані професором ДНУ ім. О. Го-
нчара Валентином Булаховим, чиї 
зауваження теж передані Мінеко-
логії в Шульгівці:

- Людина – єдина істота з жи-
вих організмів на Землі, яка не 
думає про своє майбутнє. Хрущі, 
довгоносики, усі фітофаги щось 
залишають на потім… Ми – ні. 
Нам треба все й одразу. Людина 
навіть не дає собі праці подума-
ти, що через неймовірні речі, які 
вона робить з оточуючим сере-
довищем, вона може загинути. За 
будь – які, навіть найбезглуздіші 
рішення в сфері природи, ніхто в 
Україні досі не відповідає. Доки 
так триватиме, доти ми й котити-
мемося до прірви…  

Зупинімося, доки не пізно!

На знімках: на слуханнях у 
Шульгівці 24 квітня – на задньо-
му плані в центрі заступник на-
чальника Регіонального офісу 
водних ресурсів Ігор Потапенко, 
справа – представник Мінекології 
Оксана Проценко;

Орелі й не сниться, яка загро-
за над нею нависла.

Фото автора.

«Це не проект відновлення гідро-
логічного режиму Орелі, а запла-
новане божевілля. «Працює» одна 
команда з департаменту екології та 
облдержадміністрації, крадуть дер-
жавні гроші».

 
«Людині на поїзд!»
Про явні корупційні ознаки 

проекту-гіганту йшлося і на гро-
мадських слуханнях з оцінки його 
впливу на довкілля 24 квітня в Мо-
гилеві, на які прибули біля ста трид-
цяти місцевих жителів. Головний 
інженер «Дніпродіпроводгоспу» 
Віктор Дем’янов про суть проекту 
зауважив:

- Оріль завжди сама себе чи-
стить, пісок у вигляді намулу після 
повені розполоняється на березі. 
Так і ми робитимемо.

Але запитання: «Чи зможуть міс-
цеві громади надалі постійно чисти-
ти річку, як передбачено?» обурено 
«відбрив»: «Та немає там такого!» 
Дивно. Виходить, В. Дем’янов не 
читав проект, розроблений кам’ян-
ським ТОВ «Дніпрокомунпроек-
том»? Бо на стор. 88 «Звіту з оцін-
ки впливу на довкілля проекту» 
вказано «Для збереження від-
новленого екологічного стану 
р. Оріль, який складеться після 
прочистки, необхідно один раз 
на 2 – 3 роки проводити підтри-
муючу розчистку річки місцеви-
ми громадами». Водні зодчі тиш-
ком-нишком планують посадити 
місцеві громади «на голку» постій-
ної прочистки річки, для чого в тих 
ані техніки відповідної, ані коштів 
катма…

тися за неповні дві години слухань. 
Завадило постійне нагадування з 
президії: «Швидше, людині на по-
їзд!» У проектантів на чимало за-
питань не було обґрунтованих від-
повідей. Зокрема ветерана праці 
Юрія Мосійчука: «Оріль 19-ма дам-
бами ви перетворите на каскад за-
стійних боліт! Таке вже зроблено з 
Дніпром і Прядивкою, де 32 греблі 
і постійний замор риби». А заступ-
ник голови Царичанської РГО «Ко-
мітет порятунку Орелі» Олександр 
Вишняк дорікнув: 

- Чому ніхто з офісу водних ре-
сурсів не приїхав і не розповів про 
цей проект? Можна було б разом 
подумати, як прибрати греблі з 
русел приток за природоохоронні 
кошти з користю для річки і Наці-
онального парку «Орільський». А 
заплановані піщані перекати з гео-
тубами – то авантюра! Весною 86-го 
така сильна повінь була, що крига 
ламала дерева! Ліс ревів! Всі ті гео-
туби опиняться аж у Дніпрі. 

Безперечно, крихку «дамбу» 
з піску, бодай і укріплену з боків, 
перша ж повінь з льодоходом сто-
відсотково знесе, а пісок вимиє. 
Відтак металеві конструкції сіток та 
каміння опиняться в руслі і будуть 
вкрай небезпечними для дітей, до-
рослих, любителів сплаву на бай-
дарках та гостей краю, число яких 
помітно зросло після окупації Кри-
му РФ.

Подібна ідея уроїлася комусь в 
голову ще 1961-го. Тоді у Царичан-
ці місцеві керманичі разом із зем-
ляками власними руками пиряли 
каміння в Оріль, перекривши її на 

доля Орелі! Річка мого дитинства в 
іншій області теж була чистою, вода 
текла. Після проекту з розчистки 
вона перетворилася на брудну ка-
люжу, де ніхто вже не купається. Не 
повторіть помилку! 

Негативний вплив на довкіл-
ля проекту передбачили і фер-
мер Сергій Коробкін, Костянтин 
Ткаченко з «Орільського двору», 
підприємець Сергій Дашко, влас-
ник «зеленої» садиби Володимир з 
Протовчів та інші. Історик Наталія 
Давиденко наголосила, що в ба-
гатому на археологічні пам’ятки 
Приоріллі за Законом «Про охоро-
ну археологічної спадщини» перед 
розчисткою слід провести підводні 
археологічні дослідження. А в Звіті 
про це й згадки нема. У визначено-
му під розчистку річищі Орелі, до 
слова, знайдені рештки кісток ди-
нозавра і мамонта.

Навіщо видумувати 
давно придумане?
Були і два виступи на підтрим-

ку проекту. Щоправда, не місцевих 
жителів - депутата Царичанської 
райради Віктора Ткача з Михай-
лівки і члена «Екопатруля» Миколи 
Мурчича з Магдалинівського райо-
ну, який заявив:

- З Харківщини Берестова, Ор-
чик, Мокра Лип’янка добігають до 
Орелі лише весною, вони закриті 
дамбами. У Магдалинівському рай-
оні з водою все добре, і ваш проект 
сприятиме водозбереженню. Тре-
ба, щоб запрацював НПП «Орільсь-
кий».

Юрій Тимошенко зробив висновок:
- Я вам скажу по-селянськи 

– ви хочете вкрасти пісок і гро-
ші, все інше вам до лампочки! 
        Навзаєм пролунало: «Ви не мо-
жете звинуватити нас у крадіжці. Це 
може зробити лише суд!» Відповідь 
не забарилася: «А ви що – не знає-
те, які в нас суди? Того, що хочете 
ви, ми не хочемо!»

Процедурні
порушення – 
випадкові?
На жаль, представник Мінеко-

логії Оксана Проценко допустила 
в Могилеві масу грубих порушень 
«Порядку проведення громадських 
слухань у процесі оцінки впливу на 
довкілля», затвердженого постано-
вою КМУ № 989 від 13 грудня 2017 
року. Не були зареєстровані під роз-
пис учасники слухань, реєстр ви-
ступів вівся абияк. І не організатор 
вів слухання, як передбачено, а… 
заступник начальника Регіонально-
го офісу водних ресурсів Дніпропе-
тровської області Ігор Потапенко. 
Тобто не безсторонній еколог, а 
замовник проекту! Не дивно, що ви-
ступу всіх учасників завадив «поїзд».  

Представник Мінекології надала 
недостовірну інформацію присут-
нім – буцімто ніхто з громадськості 
на стадії деталізації проекту – до 
27 лютого – до їхньої установи із 
зауваженнями не звертався. Було 
надане документальне спростуван-
ня. Одразу після слухань командир 
Царичанського загону тероборони 
«Калитва» Віктор Білик зауважив: 

лі лише в Царичанському районі 
знаходяться 17 дитячих оздоровчих 
таборів, зокрема великі - «Дзержи-
нець» м. Кам’янське, «Комунарець» 
м. Дніпро, Дніпровського коксо-
хімзаводу м. Кам’янське та інші, де 
відпочивають влітку тисячі дітей. 
Тож сусідство з карантинним бур’я-
ном буде неприпустимим за сані-
тарними нормами. Заплановане і 
чудернацьке «берегоукріплення 
габіонами 906 штук та матраца-
ми РЕНО  - 150 шт, площа ділянки 
поліпшення умов 75, 62 га». Це не-
минуче призведе до отруєння полі-
амідами та полівінілхлоридами зга-
даних конструкцій підземної питної 
води. Відтак зал підтримав клопо-
тання – проект відхилити, навзаєм 
створити Національний парк.

Шульгівське фіаско
Обговорення проекту в Шуль-

гівці Петриківського району в другій 
половині дня, попри звичне «швид-
ше, людині на поїзд!», іще яскравіше  
показало повну абсурдність ідеї. Зо-
крема замість порівняння з іншим 
варіантом запропонована міфічна 
«Альтернатива 2 (територіальна)» 
на стор. 11 Звіту. Самі ж проектанти 
визнали: «Втілення даної альтер-
нативи в життя є недоцільним, 
позаяк воно завдасть великої 
шкоди». Тобто громадськості за-
пропоновані не хороший та ще 
кращий варіанти, а згубний та недо-
цільний – вибір без вибору. Все так 
само, як і у випадку з об’їзною «до-
рогою смерті» Дніпро – Решетилівка 
(«добро» на неї Мінекології дало 3 

! Мистецтво є одкровенням людини, а природа є одкровенням Бога Анрі Пуанкаре., французький філософ
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Головне управління ДФС у Дніпропетровській 
області нагадує, що на членів фермерських 
господарств поширюються обов’язки, визначені, 
зокрема, п. 1 частини другої ст. 6 Закону України 
від 08 липня 2010 року№ 2464-VI «Про збір та облік 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування» із змінами та доповненнями 
(далі – Закон № 2464), щодо своєчасного та в 
повному обсязі нараховування, обчислення і сплати 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування (далі – ЄСВ).

Платники ЄСВ, зазначені, зокрема у пункті 5¹ 
частини першої ст. 4 Закону № 2464, зобов’язані 
сплачувати за себе ЄСВ, нарахований за 
календарний квартал, до 20 числа місяця, що 
настає за кварталом, за який сплачується ЄСВ 
(абзац третій частини восьмої ст. 9 Закону № 
2464).
Слід наголосити, що ЄСВ підлягає сплаті 
незалежно від фінансового стану платника 
(частина дванадцята ст. 9 Закону № 2464), а за 
порушення законодавства про ЄСВ, зокрема, за 
несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) 
ЄСВ передбачено фінансову відповідальність, а 
саме:

за несвоєчасну сплату (несвоєчасне 
перерахування) ЄСВ накладається штраф у розмірі 
20 % своєчасно несплачених сум  п. 2 частини 
одинадцятої ст. 25 Закону № 2464);

 згіднo з частинами десятою та тринадцятою ст. 
25 Закoну № 2464 на суму недоїмки нараховується 
пеня з рoзрахунку 0,1 % суми недоплати за кoжний 
день прострочення платежу. Нарахування пені, 
передбаченoї Закoнoм № 2464, починається 
з першого календарнoгo дня, щo настає за 
днем закінчення стрoку внесення відпoвіднoгo 
платежу, дo дня фактичної сплати (перерахування) 
включнo.

Сплата єдиного внеску 
членами фермерських 
господарств

Головне управління ДФС у Дніпропетровській об-
ласті повідомляє, що відповідно до п. 22 підрозділу 
5 розділу XX «Перехідні положення» Податкового 
кодексу України (далі – ПКУ):

 платники акцизного податку зобов’язані з 01 трав-
ня 2019 року до1 червня 2019 року зареєструвати 
в системі електронного адміністрування реалізації 
пального усі акцизні склади, розпорядниками яких 
такі платники податку будуть станом на 01 липня 
2019 року.
Суб’єкти господарювання, які відповідатимуть ви-
значенню платників податку з 01 липня 2019 року, 
зобов’язані до 01 липня 2019 року зареєструватися 
платниками акцизного податку та зареєструвати в 
системі електронного адміністрування реалізації 
пального усі акцизні склади, розпорядниками яких 
такі платники акцизного податку будуть станом на              
01 липня 2019 року.
Нормами п. 24 підрозділу 5 розділу XX ПКУ визначе-
но:

 протягом 20 календарних днів, починаючи з 01 
липня 2019 року, платник акцизного податку зо-
бов’язаний подати до контролюючого органу акт 
проведення інвентаризації обсягів залишків спирту 
етилового станом на початок дня 01 липня 2019 року 
із зазначенням адрес об’єктів, на яких зберігаються 
відповідні обсяги залишків спирту етилового, пере-
лік резервуарів, в яких зберігаються обсяги залишків 
спирту етилового, їх технічних параметрів (фізична 
місткість, що відповідає технічним паспортам), пра-
вовстановлюючих документів на відповідні об’єкти 
та документів, що засвідчують правові підстави екс-
плуатації таких об’єктів.

Реалізація пального: 
умови здійснення 
операцій 
з 1 липня 2019 року

Закон України «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України та дея-
ких законів України щодо стимулювання 
утворення та діяльності сімейних фер-
мерських господарств» набрав чинності 
ще 15 серпня 2018 року, однак механізми 
його реалізації і на сьогодні не запровад-
жені в повній мірі. У цій статті розглянемо 
проблеми, з якими доводиться мати спра-
ву при державній реєстрації сімейних 
фермерських господарств без статусу 
юридичної особи.

Особливості створення сімейних 
фермерських господарств без статусу 
юридичної особи встановлені ст. 8-1  ЗУ 
«Про фермерське господарство». Якщо 
сімейне фермерське господарство ство-
рюється однією особою, його установчим 
документом є декларація про створення 
сімейного фермерського господарства, 
що складається у простій письмовій фор-
мі, тобто без нотаріального посвідчення. 
У випадку створення сімейного фермер-
ського господарства двома і більше чле-
нами сім’ї, установчим документом буде 
договір про створення сімейного фер-
мерського господарства, який має бути 
посвідчений нотаріально (ч. 2 ст. 8-1 ЗУ 
«Про фермерське господарство»).

Відповідно до ч. 6 ст. 8-1 ЗУ «Про фер-
мерське господарство», типова форма 
договору (декларації) про створення 
сімейного фермерського господар-
ства  затверджується центральним ор-
ганом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної аграрної полі-
тики. Станом на сьогодні типова форма 
Міністерством аграрної політики та про-
довольства України не затверджена. На 
веб-сайті Мінагрополітики розміщений 
лише проект наказу «Про затверджен-
ня типової форми договору (декларації) 

Державна реєстрація 
сімейного ФГ без статусу 

юридичної особи

Відсутність 
затвердженої 
типової форми 
договору 
(декларації) 
про створення 
сімейного 
фермерського 
господарства часто 
перешкоджає 
державній 
реєстрації сімейного 
ФГ без статусу 
юридичної особи.

про створення сімейного фермерського 
господарства», в обґрунтуванні необхід-
ності прийняття котрого зазначено, серед 
іншого, що затвердження типової форми 
буде сприяти державній реєстрації сімей-
них фермерських господарств  та отри-
манню додаткової фінансової підтримки 
сімейними фермерськими господарства-
ми. Варто також зазначити, що проекти 
типових форм вказаних документів не в 
повній мірі  відповідають вимогам ЗУ «Про 
фермерське господарство». Наприклад, 
типова декларація не містить положень 
про порядок вступу до господарства та 
виходу з нього, які є обов’язковими відпо-
відно до п. ґ ч. 5 ст. 8-1 ЗУ «Про фермерське 
господарство». Тому можна зробити при-
пущення, що типові форми у такому вигля-
ді затверджені не будуть.

Між тим, відповідно до абз. 4 ч. 4 ст. 179 
Господарського кодексу України, сторони 
не можуть відступати від змісту типового 
договору, хоча і мають право конкрети-
зувати його умови. У сукупності з    ч. 6 ст. 
8-1 ЗУ «Про фермерське господарство» це 
положення дає державним реєстраторам 
привід усно відмовляти у державній реє-
страції сімейних фермерських господарств 
без статусу юридичної особи, посилаючись 
на відсутність затвердженої типової форми. 
Як діяти у випадку?

Дотримання типової форми є обов’яз-
ковим, однак для цього вона має бути. До 
моменту затвердження типової форми до-
говору (декларації) про створення сімейно-
го фермерського господарства необхідно 
керуватися існуючими приписами - а саме 
ст. 8-1 ЗУ «Про фермерське господарство» 
щодо змісту документа та ч. 1 ст. 18 ЗУ «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фі-
зичних осіб-підприємців та громадських 
формувань» щодо переліку документів, 

необхідних для подання державному ре-
єстратору.

Декларація про створення сімейного 
фермерського господарства укладається 
в простій письмовій формі. Інша спра-
ва -  договір про створення сімейного 
фермерського господарства, що пови-
нен бути посвідчений нотаріально. При 
зверненні до нотаріуса за посвідченням 
договору можна також зустрітися з неба-
жанням нотаріуса посвідчувати такий до-
говір за відсутності затвердженої типової 
форми.

Однак відповідно до ч. 3 ст. 49 ЗУ 
«Про нотаріат», нотаріусу або посадо-
вій особі, яка вчиняє нотаріальні дії,   за-
бороняється безпідставно відмовляти 
у вчиненні нотаріальної дії. У зв’язку з 
цим у випадку відмови варто вимагати 
у нотаріуса викласти причини відмови в 
письмовій формі, про що протягом трьох 
робочих днів нотаріус зобов’язаний ви-
нести постанову. У подальшому цю по-
станову можна оскаржити до суду. 

При поданні документів держав-
ному реєстратору варто наполягати на 
прийнятті їх за описом, примірник якого 
в той самий день має бути наданий за-
явнику з відміткою про дату отримання 
документів та кодом доступу, так як це 
передбачено ч. 4 ст. 14 ЗУ «Про держав-
ну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських форму-
вань». У такому випадку державний ре-
єстратор буде зобов’язаний прийняти і 
розглянути документи, зареєструвати фі-
зичну особу підприємцем. Необхідно ви-
знати, що Форма 10 (заява про державну 
реєстрацію фізичної особи підприємцем) 
та сам ЄДР досі не містять відповідних 
розділів для зазначення інформації про 
те, що фізична особа-підприємець буде 
провадити свою діяльність як сімейне 
фермерське господарство без статусу 
юридичної особи. З огляду на це спротив 
державних реєстраторів можна зрозу-
міти. Водночас, відсутність підзаконних 
нормативно-правових актів та технічних 
засобів у веденні ЄДР не можуть бути під-
ставою для обмеження прав громадян, 
що виникають з закону. Тому у випадку 
подання документів для державної реє-
страції сімейного фермерського госпо-
дарства без статусу юридичної особи 
державний реєстратор повинен буде 
провести реєстрацію його як фізичної 
особи-підприємця.  Важливо при цьому 
зберегти примірник опису як доказ того, 
що було зареєстровано саме сімейне 
фермерське господарство.

Якщо ж бажання долати бюрократич-
ні перепони немає, можна зареєструвати 
сімейне фермерське господарство зі ста-
тусом юридичної особи на підставі стату-
ту, у такому випадку жодних проблем з 
державною реєстрацією не виникне.

Олександра ШРАМОВА, юрист.

ПЛАН-ГРАФІК 
ЩОДО ВРЕГУЛЮВАННЯ 
ПРОБЛЕМНИХ 
ПИТАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ 
З ОФОРМЛЕННЯМ 
ФЕРМЕРСЬКИМИ 
ГОСПОДАРСТВАМИ 
ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ
Управлінням Держгеокадастру 
Дніпропетровської області 
спільно з Асоціацією фермерів 
та приватних землевласників 
Дніпропетровської області 
складено план-графік щодо 
врегулювання проблемних 
питань, пов’язаних з 
оформленням фермерськими 
господарствами 
земельних ділянок 
сільськогосподарського 
призначення державної 
власності.
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Піддавати суглоби важким 
фізичним навантаженням
Після сорока п’яти років необхідно 

відмовитися від важких фізичних наван-
тажень з великими обтяженнями. Актив-
ність такого роду негативно відбивається 
на стані хребта і суглобів. Особливо це 
стосується тих, хто не звик тренуватися 
регулярно протягом останніх п’яти років.

Вся справа в тому, що після сорока ро-
ків прискорюються дегенеративні проце-
си у хрящовій тканині, в тому числі в між-
хребцевих дисках. Високе навантаження, 
пов’язане з підйомом тягарів, може при-
звести до появи болю в спині і суглобах, 
зумовлених остеохондрозом і артрозом.

Віддавайте перевагу навантаженням 
помірної інтенсивності, переважно в ае-
робному режимі. Якщо ви все ж виріши-
ли набрати м’язову масу, то будьте вкрай 
обережними у підборі вправ. Намагай-
теся використовувати відповідні трена-
жери замість роботи з вільними вагами, 
щоб виключити надмірне компресійне 
навантаження на суглоби і хребет.

Зловживати простими 
вуглеводами
Прості вуглеводи, які містяться в пе-

чиві, тортах, тістечках та інших солодо-
щах, потрапляють в кров, зв’язуються 
з білковими сполуками і жирами, і за-
пускають процес глікірування.

Білкові молекули, в тому числі фер-
менти, пов’язані простими вуглеводами, 
втрачають свою біологічну активність 
і перестають коректно виконувати свої 

Продовження. Початок стор. 6

НАШ ПОРАДНИК

Від чого слід 
відмовитися 

після 45 років

Сорок п’ять років - це своєрідний психологічний рубіж, який 
у багатьох людей асоціюється із закінченням професійної 
кар’єри, з погіршенням стану здоров’я, з розвитком всіляких 
проблем, обумовлених віковими трансформаціями організму. 
Насправді й фізичний та емоційний стан можна і потрібно 
регулювати, зберігаючи молодість і різнобічну активність до 
похилого віку. У статті ми зробили короткий огляд речей, які не 
слід робити, якщо вам виповнилося 45 років.

завдання, викликаючи різноманітні від-
хилення в цілому ряді біохімічних про-
цесів, що відбуваються на клітинному 
рівні. Сучасна наука вважає глікірування 
одним з ключових факторів, що запуска-
ють старіння організму. Тому, якщо ви 
зацікавлені в продовженні молодості і 
здорової активності, максимально скоро-
тіть частку простих вуглеводів у своєму 
раціоні.

Вести сидячий спосіб життя
Після сорока п’яти років слід катего-

рично відмовитися від сидячого і мало-
рухливого способу життя. Нестача рухової 
активності призводить до зупинки проце-
сів відновлення органів і тканин, а також 
до дистрофії цілого ряду м’язових груп, 
що беруть участь у ходьбі, формуванні 
правильної постави, стабілізації тазу.

У сукупності перераховані ефекти 
призводять до розвитку діабету, ате-
росклерозу, артрозу, гіпертензії, знижен-
ня мозкової активності. Щоб підтримува-
ти хорошу форму, достатньо приділяти 
тренуванням помірної інтенсивності 2 дні 
на тиждень по одній годині, а також хо-
дити швидким темпом не менше 30 хви-
лин кожного дня.

Відмовлятися від саморозвитку
Не відмовляйтеся від реалізації влас-

них задумів, придбання нових навичок, 
освоєння цікавих особисто для вас знань 
і умінь. Відпочиньте від звичної рутини і 
присвятіть частину часу саморозвитку.

Втілюйте в життя дитячі мрії. Запи-

шіться на курси малювання, гри на гітарі, 
йоги, художнього ліплення, комп’ютер-
ної грамотності. Сходіть в похід, на кон-
церт улюбленої групи, займіться вивчен-
ням іноземної мови. Після сорока п’яти 
років вкрай важливо приділяти достат-
ньо уваги підтриманню мозкової актив-
ності, щоб швидкість мислення і запам’я-
товування нової інформації залишалася 
на колишньому рівні як можна довше.

Регулярно переїдати
Після сорока п’яти років в організмі 

починається серйозна гормональна пере-
будова. Відбувається поступове скорочен-
ня вироблення статевих гормонів. І у чо-
ловіків, і у жінок ці процеси призводять 
до уповільнення швидкості обміну речо-
вин. У результаті надмірне харчування і 
зловживання продуктами глибокої пе-
реробки призводять до швидкого набору 
зайвої ваги.

На зниженому гормональному фоні 
зростає не тільки підшкірний жировий 
прошарок, але і об’єм так званого абдо-
мінального жиру. При цьому позбавити-
ся від зайвої ваги після сорока п’яти років 
стає значно складніше.

Сидіти на дієтах
Гормональна перебудова, що регу-

лює обмін речовин, після сорока п’яти 
років знижує можливості організму до 
адаптації. Будь-яке жорстке скорочення 
харчової цінності вашого щоденного ра-
ціону в цілях схуднення може призвести 
до зворотного результату.

Це пов’язано з тим, що організм, при-
стосовуючись до дефіциту калорій, зни-
жує швидкість обміну речовин. Тобто, 
припустимо, ви скоротили калораж на 
400 ккал, і ваш організм одночасно з цим 
уповільнює основний метаболізм на 300 
ккал. Тобто, за фактом сумарний щодо-
бовий дефіцит енергії не перевищить 100 
кілокалорій.

Цікаво те, що після припинення дієти 
колишня швидкість енергообміну віднов-
люється не раніше, ніж через рік. З цієї 
причини люди, які сиділи на жорстких 
дієтах, швидко повертаються до колиш-
ньої ваги і навіть набирають більше. На 
жаль, з віком цей неприємний ефект іс-
тотно посилюється.

Вживати червоне м’ясо
 і м’ясні продукти
Всесвітня організація охорони здо-

ров’я офіційно визнала червоне м’ясо і 
продукти його переробки канцерогена-
ми, тобто продуктами, що викликають 
онкологічні захворювання. Це один з 
ключових приводів для того, щоб від-
мовитися від вживання м’яса і замінити 
його більш здоровими джерелами білка: 
горіхами, бобовими, крупами і злаками.

Крім цього, в процесі засвоєння м’я-
са та продуктів його переробки утворю-
ються побічні метаболіти - солі сечової 
кислоти, які називаються урати. Накопи-
чуючись в організмі, урати відкладають-
ся в кістковій і хрящовій тканині, прово-
куючи розвиток артриту. Сильні болі в 
суглобах, обмеження їх рухливості, де-
формація пальців - це основні симптоми 
хронічного запалення суглобів. І, знову ж 
таки, всі перелічені явища посилюються з 
віком. Тому, щоб зберегти здоров’я опор-
но-рухового апарату, слід виключити 
червоне м’ясо і продукти його переробки 
з раціону.

Попіл - це не просто згорілий залишок від палива, але і цінне 
добриво, яке широко застосовується в сільському госпо-
дарстві. Відомо, що при змішуванні простих мінеральних 
добрив необхідно дотримуватися певних правил.

НЕ МОЖНА розкидати попіл на насіння, що проростає. Він, насамперед, 
повинен вступати в контакт з корінням. Попіл допомагає вирощувати 

більш сильні рослини.
Заздалегідь змішувати попіл з добривами не варто. Тільки безпосередньо 
перед внесенням у ґрунт можна (та і то небажано) змішувати його з калійною 
селітрою, сечовиною, хлористим калієм. Не можна змішувати або поєдну-
вати внесення попелу та аміачної селітри, амофосу, нітрофоски, сульфату 
амонію і багатих азотом органічних добрив - гною, пташиного посліду тощо, 
бо при цьому збільшуються втрати азоту.
Бажано не змішувати попіл і фосфорні добрива (кісткове борошно, супер-
фосфат, фосфоритне борошно) у зв'язку з тим, що знижується доступність 
фосфору для рослин.
Вищесказане стосується внесення добрив під обробіток ґрунту. Найлегше це 
зробити на легких ґрунтах, де попіл вноситься навесні, а інші добрива - восе-
ни. В інших випадках попіл слід вносити окремо від інших добрив.
При літній підгодівлі в рідкому вигляді від цих правил можна відступати, бо 
кількість добрив тут невелика і вони швидко засвоюються рослинами.
Не можна застосовувати попіл на нещодавно вапнованих ґрунтах, бо збіль-
шується вміст кальцію в ґрунті, а при його надлишку у рослин можуть про-
являтися ознаки недостатності бору, заліза, магнію, марганцю, міді, цинку, 
хоча ці мікроелементи містяться в попелі. Якщо ж попіл багатий на калій, то 
можуть проявлятися ознаки недостатності кальцію і навпаки.
Оскільки попіл необхідний постійно (його ніколи не буває багато), доцільно на 
ділянці обладнати постійне вогнище (в крайньому разі, спалювати на метале-
вому аркуші, але не на ґрунті). Але краще всього спалювати рослинні залишки 
в металевій бочці. Це дуже зручно. Можна зменшувати полум'я, не потрібно 
настільки жорсткого контролю за вогнем. Надійно прикривши бочку метале-
вим листом, можна добитися повного перегорання спалюваного матеріалу.
Попіл гігроскопічний (добре вбирає вологу з повітря), а необхідні рослинам 
елементи, що містяться в ньому (у першу чергу калій), легко вимиваються. 
Тому зберігати його треба в сухому місці в щільно закритій тарі.

Р

Попіл як мінеральне 
добриво
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Коток-подрібнювач універсальний
Виробник сільськогосподарської техніки ТОВ «АЯКС 
АГРО» пропонує універсальний коток-подрібнювач 
«АЯКС»! Ріжучий водоналивний гідравлічний коток 
«АЯКС» спеціально розроблений для подрібнення сухих 
рослинних залишків, вирівнювання та часткового мульчу-
вання поверхні поля.
Подрібнення рослинних залишків і часткове мульчування 
ґрунту затримує випаровування вологи, регулює темпера-
туру поверхневого шару, стримує ріст бур’янів, захищає від 
вивітрювання, збагачує ґрунт органічними речовинами.
Передові технології, що використовуються при виробни-
цтві котка «АЯКС», забезпечують надійну роботу протягом 
всього терміну експлуатації.
Універсальний коток-подрібнювач «АЯКС» стане незамін-
ним агрегатом у господарстві, якщо Ви маєте на меті:
отримати бездоганну якість подрібнення;
оптимізувати перетворення рослинних залишків на по-
живні речовини;
ефективно знищувати бур’яни і шкідників сільськогоспо-
дарських культур;
зменшити експлуатаційні витрати, використовуючи новіт-
ню техніку, що регулюється під Ваші потреби (висота, вага 

для найбільш продуктивної роботи саме з Вашим типом 
ґрунту).
Завдяки високій швидкості обертання ротора котка зі 
збільшеним діаметром 465 мм, бездоганній роботі 135 но-
жів довжиною 96 мм, підбору необхідної висоти зрізу за до-
помогою навіски трактора, - універсальний коток–подріб-
нювач «АЯКС» задовольнить усі ці потреби в господарстві 
і продемонструє абсолютно новий рівень обробки ґрунту в 
післяжнивний період!
Універсальний коток-подрібнювач «АЯКС» оснащено 
сучасною гідравлічною системою складання, що зменшує 
габарити при транспортуванні, максимально знижує на-
вантаження на трактор, чим дозволяє зекономити кошти на 
пальне та утримання тракторів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Борона-мотига ротаційна на базі австрійської 
технологіїї від українського виробника 
«АЯКС-Агро»(кол. «СОПТАЙМ»).
Головною особливістю борони АЯКС-АГРО є особлива адап-
тивна конструкція зубів. Вона дозволяє утворювати мікро-
вибух при виході з ґрунту, завдяки чому борона ефективно 
розпушує його і одночасно видаляє бур’яни на стадії ниткового 
коріння.
Дані функції перетворюють її на незамінний агрегат для досхо-
дового і післясходового боронування посівів будь-яких типів 
польових культур (зернових, просапних, технічних).
Застосування ротаційної борони-мотиги корисно при вирощу-
ванні всіх просапних культур, а навесні — для озимого поля.
Модель розроблена командою австрійських інженерів та мо-
дернізована українськими агрономами для ефективної роботи 
на нашому ґрунті.
1 прохід ротаційної борони-мотиги АЯКС приносить з повітря 
100 кг азоту на 1 га ріллі.
Борона АЯКС-АГРО дозволяє працювати в будь-якій фазі 
розвитку рослини: до 35 см і навіть для рослин вищих за 35 см. 
Борона робить обробку ґрунту по міжряддю! Пошкодження 
рослин при проході нашої борони не перевищує 1%, 
що у 10 разів менше, ніж від інших знарядь такого типу.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коток-подрібнювач універсальний і борона-мотига АЯКС — ефективний і незамінний помічник у вашому господарстві!
Керівник відділу продажу Олександр Заремба (068) 555-16-85, (050) 660-13-98   agro.ayax@gmail.com     ayax-agro.com

ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ!
23 ТРАВНЯ на базі Дніпровського державного 

аграрно-економічного університету проводиться 
IV Міжнародна науково-практична конференція 
«ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА РОЗВИТКУ ВІВЧАРСТВА 

В УКРАЇНІ ЗА УМОВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ».

Виставка «АГРО-2019» виступає ефективною платформою 
для вдосконалення виробництва, впровадження інновацій, 
презентацій новинок в усіх сферах АПК України, діловим 
заходом, що відкрив можливості для співпраці з країнами – 
лідерами світового аграрного сектору, а також унікальною 
нагодою для діалогу між приватним бізнесом і державою, 
асоціаціями та іноземними представниками. Особлива 
увага приділяється: новинкам сільськогосподарської 
техніки та устаткуванню, високопродуктивним породам 
свійських тварин, сучасним агротехнологіям для всіх 
галузей сільського господарства.
Газета «Фермер Придніпров’я» залюбки може презентувати 
ваше господарство  чи будь-який ваш агробізнес на своїх 
сторінках і, таким чином, продуктивно сприяти вашій участі 
в рамках виставки «АГРО-20019».

Виставка «АГРО-2019» - найбільша агропромислова 
виставка в Україні та Східній Європі 

ВБЕРЕЖИ СВОЮ ЗЕМЛЮ ВІД ХІМІЇ!

Програма передбачає:
обговорення актуальних проблем галузі вівчарства (сучасні 

технології відтворення, годівлі, утримання, ветеринарно-
профілактичні заходи)

проведення майстер-класів: породи овець, стрижка овець, 
переробка вовни, сортовий розруб туші вівці, породи 

собак-пастухів, дегустація виробів із м’яса та молока овець.
Для учасників конференції  є  унікальна можливість  
підвищити кваліфікацію з технології виробництва 

продукції вівчарства та отримати сертифікат.
Якщо Ви цікавитесь галуззю вівчарства,  або це Ваш бізнес, 

чи Ви просто любите баранину, різні сири 
        з овечого молока, запрошуємо на конференцію.

Адреса: м. Дніпро, вул. Космічна, 7.
Телефон для довідок:  067-285-78-21.  

(Володимир Іванович Похил). E-mail:  v_pohil@ukr.net
До зустрічі 23 травня!

Пишіть: 
49000, м. Дніпро, 

вул. Воскресенська, 41, оф.109

Дзвоніть: 
(056) 786-02-21, 
098-183-00-18, 
050-850-72-74

Передплатити «Фермер 
Придніпров‘я» до кінця  року можна 
у будь-якому поштовому відділенні 
області до 25 числа кожного місяця. 

Передплатний індекс 60092.


	Fr01
	Fr02
	Fr03
	Fr04-05
	Fr06
	Fr07
	Fr08

