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Читайте - стор. 5

Р ішення 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.

П озачергові вибори

Мені, уродженцю міста над Дністром Самбора, 
що на львівському Прикарпатті, приємно було не тільки познайомитися,   
але й стати приятелем степовика з Дніпропетровщини

         Гайворонського Анатолія Івановича.
За час спілкування з ним я переконався, що він належить до тих людей-
трудівників, за якими майбутнє України. Довідавшись, що першого червня 
у шановного Анатолія Івановича - День народження, з радістю вітаю його 
з особистим святом. 
Бажаю Тобі, шановний друже, перш за все міцного здоров’я, невичерпної  
наснаги та енергії  для здійснення Твоїх особистих і громадських добрих 
справ. Нехай у Твоїй домівці завжди будуть мир і злагода, у серці не 
зменшується доброта, а у прийнятті рішень – мудрість та виваженість. 
Нехай доля буде і далі прихильною до Тебе, даруючи радість життя, удачу, 
вірних і надійних друзів, а Всевишній тримає під своєю опікою!                     
  Многих і благих літ Тобі, друже Анатолію!

Ігор ПОЛЮГА.

ПРИВІТАННЯ
з львівського 

ПРИКАРПАТТЯ

Чи підкорять Європу 
українські вівці?

Рада АФЗУ, яка відбулася 15 травня, більшістю 
голосів затвердила проведення чергового, 29-го з’їзду 
Асоціації фермерів та приватних землевласників 
України одночасно з святкуванням Дня фермера, а 
саме 19 червня ц.р. Відбудеться з’їзд в приміщенні 
Президії Національної академії аграрних наук 
України за адресою: Київ, вул. Михайла Омеляновича-
Павленка, 9 (колишня вулиця Суворова). 

Члени Ради затвердили керівні органи з’їзду, 
кількісний склад делегатів, гостей та запрошених, 
обговорили процедуру проведення з’їзду та прийняли 
рішення запросити на свій форум керівників всіх 
гілок влади.
Початок роботи з’їзду заплановано на
 11 годину, а реєстрація делегатів та гостей 
розпочнеться з дев’ятої години.
Окрім цього, члени Ради обговорили важливі питання 
діяльності організації та одноголосно висловилися за 
необхідність посилення роботи виконавчих органів, 
а саме створення, виконавчих дирекцій в обласних 
осередках, де їх не було, створення виконавчих дирекцій 
в районних осередках та взяли на себе зобов’язання 
здійснити передплату свого офіційного друкованого 
органу газети «Вісник Фермер України» в кількості не 
меншій 10 примірників на кожну районну Асоціацію.

Центральна виборча комісія затвердила 
календарний план організації та проведення 
позачергових парламентських виборів, які 
відбудуться 21 липня.
• до 28 травня партії повинні були 
представити в ЦВК подання щодо кандидатур 
до складу окружних виборчих комісій 
з виборів народних депутатів;
•до 31 травня ЦВК повинна провести 
жеребкування щодо включення кандидатур 
до складу ОВК та створити їх;
• до 20 червня триватиме подача документів 
в ЦВК для реєстрації кандидатів;
• 25 червня закінчується термін реєстрації 
кандидатів у депутати;
•до 26 червня мають бути затверджені 
форма, текст і колір виборчих бюлетенів;
• 5 липня - останній день для створення 
дільничних виборчих комісій;
•8 липня - останній день подачі заяви про 

скасування реєстрації кандидата в депутати 
і можливості самих кандидатів відмовитися 
від висунення;
• до 12 липня партії повинні представити свої 
передвиборні програми;
• 19 липня закінчується передвиборча
агітація, яка для кожного кандидата буде 
починатися з наступного дня після їх 
реєстрації;
• 21 липня пройдуть самі вибори;
• 5 серпня минає останній день для 
встановлення результатів виборів ЦВК.
 Згідно з українським законодавством, 
для реєстрації партії за списком 
у загальнодержавному окрузі розмір 
застави становить 1000 розмірів мінімальної 
заробітної плати, а для самовисуванця 
або партії, яка висуває кандидата в 
одномандатному окрузі - 10 розмірів 
мінімальної заробітної плати.

Рада АФЗУ 
затвердила 
час та місце 
проведення 
з‘їзду

ЩИРО вітаємо очільника фермерського руху на 
Придніпров‘ї   Гайворонського Анатолія Івановича                                              
з черговими особистими роковинами у житті.

Бажаємо прихильної долі, вагомих здобутків, 
щедрої ниви, невичерпної енергії, професійної удачі!
Хай обходять Вас природні стихії,
а фермерська справа чимдалі міцнішає!

Впевнені у тому, що Ваша наполегливість та 
працелюбність сприятимуть збереженню 
та розвитку сільськогосподарської галузі області 
й України.
Нехай усі дні Вашого життя завжди будуть 
ясними, врожаї рясними, а дощі частими.

Асоціація фермерів та приватних землевласників 
Дніпропетровської області.

За підтримки КП «Центр підтримки малого та серед-
нього бізнесу» Дніпропетровської обласної ради 
23 травня на базі Дніпровського державного аграрно-е-
кономічного університету  (ДДАЕУ)  відбулася IV Міжна-
родна  науково-практична конференція «Теорія і практи-
ка розвитку галузі вівчарства України в умовах Євроін-
теграції». Під час роботи конференції товаровиробники 
з різних регіонів України презентували свою продукцію.
У роботі конференції взяв участь заступник голови Дні-
пропетровської обласної ради Мгер Куюмчян, який від-

значив Почесними грамотами Дніпропетровської облра-
ди ТОВ «Агро-Інвест» Солонянського району (директор 
Дмитро Корж), СФГ «Дніпро-Н» Верхньодніпровського 
району (директор Анатолій Кукса), СФГ «Фенікс» Павло-
градського району (директор Олександр Щербина), 
ФГ «Балак В.Є.» Павлоградського району (директор Євген 
Балак), ТОВ «Калаус» Софіївського району (директор 
Анатолій Левченко), ПСП «Агрофірма «Перше Травня» То-
маківського району (директор Василь Бардадим). 

Новий стандарт ДСТУ 
3768:2019 «Пшениця. Технічні 
умови» вводиться в дію 10 
червня 2019 року до початку 
нового маркетингового 
року 2019/2020. Одночасно 
скасовується стандарт ДСТУ 
3768:2010 «Пшениця. Технічні 
умови» (наказ ДП «УкрНДНЦ» № 133). Презентація нового 
стандарту відбудеться під час агропромислової виставки 
«Агро-2019» у Києві.

МЕТОЮ стандарту є оптимізація та удосконалення норма-
тивної бази у сферах виробництва, заготівлі, зберігання, 

переробки, торгівлі та визначення якості зерна пшениці м’якої 
та твердої на продовольчі і непродовольчі потреби відповідно 
до структури її вирощування в Україні.
Новим у стандарті є скорочення кількості класів зерна пше-
ниці м’якої непродовольчої групи, підвищення та уточнення 
показників хлібопекарної якості – натури, вмісту домішок, 
фузаріозних зерен, ушкодження зерна клопом-черепаш-
кою, сили борошна, числа падіння, удосконалення методу 
визначення сажкових зерен, гармонізація з міжнародними 
стандартами ISO і європейськими EN посилання на чинні 
інструкції, регламенти, правила, і норми згідно із законодав-
ством України.

Урочиста мить нагородження.

До цього привітання приєднуються 
і пайовики та небайдужі жителі села 
Голубівка Новомосковського району, 
бажаючи імениннику успіхів у його 
нелегкій праці (далі - мовою оригіналу):

Улетают годы словно тополиный пух.               
Не грусти, провожая их взгядом,
Ведь года - не беда и совсем ерунда,
Коль семья и друзья с Вами рядом.
Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб стороною обходили невзгоды, 
Чтоб радость и счастье не знали         

разлуки
И душу Вам согревали и дети, и внуки!
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Григорій ДАВИДЕНКО

К алендар

Погляд

Сьогодні, 1 червня, Україна 
та ще понад 60 країн світу 
відзначають Міжнародний 
день захисту дітей. Свято, 
яке асоціюють із морозивом, 
атракціонами і початком 
таких довгоочікуваних літніх 
канікул, має насправді зовсім не 
розважальний підтекст. 
Це одне з найстаріших 
міжнародних свят. За деякими 
даними, ідея відзначати 
виникла 1 червня 1925 року. 
Цього дня генконсул КНР                                                 
у Сан-Франциско відшукав у 
місті китайських дітей-сиріт 
і влаштував для них урочисті 
заходи з нагоди національного 
свята, що символізує початок 
літа – Дуань-у-Цзе (Фестиваль 
човнів-драконів). Такий задум 
дипломата не залишився 
непоміченим.
А за цікавим збігом обставин 
1 червня 1925 року була ще 
одна знакова подія: у Женеві 
відбулася перша міжнародна 
конференція, під час якої 
тривало обговорення проблем 
дітей. Вважається, що саме ці 
дві події стали визначальними 
при виборі дати свята.
Водночас офіційним роком 
народження Міжнародного 
дня захисту дітей вважають 
не 1925-й, а 1949 рік. Саме 
тоді в Парижі відбулася 
спеціальна сесія Міжнародної 
демократичної федерації 
жінок, на якій і було вирішено 
заснувати дитяче свято. 
Таке рішення було обумовлене 
жахливим становищем дітей 
по всьому світув у післявоєнний 
період: багато неповнолітніх 
лишилися сиротами, без 
домівок, їжі, хворі. Це не могло 
залишитися поза увагою 
міжнародної спільноти.
Відзначати свято почали вже 
з наступного року: у 1950 році 
урочисті заходи відбулися в 51 
країні. У 1959 році ООН ухвалила 
Декларацію прав дитини, якою 
закликала батьків, громадські 
організації та уряди визнавати 
права дітей та сприяти їхньому 
дотриманню. Щоправда, 
цей документ був, швидше, 
рекомендаційним. А вже у 1989 
році організація представила 
перший міжнародний документ 
відповідного характеру – 
Конвенцію про права дитини.
У 1991 році Україна приєдналася 
до Конвенції ООН про права 
дитини, однак відзначати 
свято почала з 1998 року – 
після підписання 30 травня 
президентом Леонідом Кучмою 
указу «Про день захисту дітей».
Офіційним символом 
Міжнародного дня захисту 
дітей є спеціальний прапор. 
Зелене полотно символізує 
зростання і гармонію.
Посередині нього розміщено 
знак Землі – уособлення 
спільного дому. Від нього 
відходять червона, жовта, 
синя, біла і чорна фігурки – 
символи різноманітності і 
терпимості.
ЩО ЩЕ СВЯТКУЮТЬ 1 ЧЕРВНЯ?
З 2013 року за ініціативи ООН 
цього дня відзначають ще одне 
сімейне свято – Всесвітній день 
батьків. 
Із 2001 року (за 
пропозицією Продовольчої 
і сільськогосподарської 
організації ООН) святкують 
також Всесвітній день молока. 

Свята 
на перший 
день літа

- Ми знаходимося в дуже 
цікавих місцях – по річці 
Орелі століттями пролягав 
кордон між Руссю і Поло-
вецькою землею, Русько-Ли-
товським князівством і ко-
човими ордами, а пізніше 
між Гетьманщиною і слав-
ним Військом Запорізьким 
низовим. Тут спокійні часи 
траплялися нечасто, сталося 
чимало відомих битв і подій. 
Нам усім треба добре знати 
всі історичні епохи Приоріл-
ля, щоб не повторювати дав-
ніх помилок і робити висно-
вки – хто ми, чиї сини, куди 
йдемо? Коли полюбимо свій 
маленький куточок, опану-
ємо ситуацію на своєму та 
вищому рівнях, аж тоді все 
буде добре. Нам потрібна 
свідомість сучасної модерної 
України, або Сонячної Укра-
їни, про яку мріяв ще Воло-
димир Винниченко, горді-
мося тим, що ми – українці. 

Це вже друга наукова 
конференція в краї з історії. 
Перша пройшла 2004-го в 
найдавнішому поселенні Сі-
чеславщини Царичанці, яка 
відзначала тоді 400-ліття. Об-
рання Китайгородської ОТГ 
як центру другого заходу 
його енергійним організато-
ром Ольгою Сабарнею, на-
чальником відділу культури, 
туризму, національностей 
та релігії Царичанської РДА 
доволі символічне. І зумов-
лене тим, що Китайгород 
завдяки трьом унікальним 
ще Козацької доби кам’я-
ним церквам – Успенської 
1754 р. побудови, Варварин-
ської 1756-го та Миколаїв-
ської 1757-го – визнаний істо-
риками України історичним 
селом Дніпропетровської 
області. Значну цікавість на 
заході викликала доповідь 
кандидата історичних наук 
Анатолія Білоконя, який 
розповів про поступове за-
селення краю вихідцями з 
Правобережжя, Полтавсько-
го та Миргородського полків 
тощо. Безперечно, життя тут 
почалося задовго до перших 
писемних згадок, з яких про 
Китайгород відомо з 1667 
року, приблизно з тих часів 
про Могилів, Бабайківку, 
Маячку.  Особливо вражаю-
чими були дані про чисель-
ність населення, яке постій-
но збільшувалося і сягнуло 
в Китайгороді 6 235 чоловік 
(1903 р.), Могилеві більше 
5 тисяч (1895), в Царичан-
ці більше 9 тисяч (1912). Як 
видно тепер, крайнє «черво-
не» століття під окупацією 
Московією голодоморами і 

Через минуле 
усвідомити майбутнє

Для чого людям потрібне знання 
історії? Чи може нація, не знаючи свого 
минулого, мати добре майбутнє?  Саме 
про це йшлося на історично-краєзнавчій 
науково-практичній конференції 
«Історична пам’ять та свідомість у 
краєзнавчому вимірі», яка відбулася 
на базі мальовничого «Кінного двору 
СФГ «Лелеки» Леоніда Любчича в 
Рудьці Царичанського району. Її 
учасниками були історики Дніпровського 
Національного університету ім. Олеся 
Гончара, працівники Китайгородської 
ОТГ, вчителі історії та випускники 
Могилівської, Китайгородської, 
Молодіжнянської та Рудьківської шкіл. 
На початку заходу професор, декан 
історичного факультету Сергій Світленко 
звернувся до молодого покоління:

війнами суттєво зменшило 
кількість жителів краю.

А взаємини козаків Ор-
лицької, Китайгородської, 
Царичанської, Маячанської 
та Нехворощанської сотень 
пізнавально розкрив Олег 
Репан, доцент кафедри іс-
торії України університету. 
Ці сотні межували з Запо-
ріжжям, мали з ним тісні 
відносини і переймали від 
січовиків риси волелюбності 
і справедливості. Сотник у 
ті часи був найвищою вла-
дою у своєму містечку, він 
судив за звичаєвим правом. 
Водночас діяла щорічна, а в 
разі необхідності і термінова 
виборність цієї та вищих по-
сад, тому владного свавілля, 
подібного сучасному, тоді не 
було. Цікавий факт - коли 
гетьман Іван Самойлович за-
повзявся будь-що замінити 
непокірних царичанського 
та китайгородського сотни-
ків, то люди йому сказали: 
«Ми краще звідси пересели-

мося, але сотників Ваших не 
приймемо!» Ось як захища-
ли раніше своє право вибо-
ру наші предки. 

Добре запам’яталася 
присутнім і ґрунтовне дослі-
дження Української укріпле-
ної лінії учениці 8-го класу 
Рудьківської школи Каріни 
Мартинець. Лінію як захист 
проти набігів кримських та-
тар почали споруджувати 
по правих високих берегах 
Орелі та Берестової 1731 
року. В часи інтенсивного 
будівництва на ній працюва-
ли до 56 тисяч козаків і селян 
з власними підводами. Лінія 
надійно перекривала Ізюм-
ський та Моравський шля-
хи. На думку краєзнавців, за-
лишки однієї з 16 її фортець 

– першої від Дніпра на ймен-
ня Борисоглібська – зберег-
лися неподалік Рудьки, на 
місці колишнього села Зао-
чепське, примусово стертого 
з лиця землі через будівниц-
тво Кам’янської ГЕС. Добре 
збереглися укріплення Лінії 
і в Рудьці, біля Турового,  За-
лелії та Буртів. Ці споруди 
можуть стати однією з «ро-
дзинок» туристичних марш-
рутів за серйозного підходу 
до цієї справи. Чимало тем 
порушили і археологи Дні-
провського Національного 
історичного музею, які на 
місті колишнього городища 
в центрі Китайгорода про-
водять розкопки і знаходять 
чимало пам’яток матері-
альної та духовної культури 
Козаччини. Цього літа теж 
проводитимуться роботи. 

Загалом учасники кон-
ференції погодилися, що 
назви Могилів-Подільський 
і Могилівка Жмеринського 
району, села з назвою Ки-

тайгород в Іллінецькому, 
Тростянецькому районі Ві-
ннничини, Кам’янець-По-
дільському районі Хмель-
ницької області дають на 
розум - наші пращури при-
були у Приорілля з Поділля. 
Перекази старожилів про це 
навів Павло Усенко у повісті 
«Повіт». Ще у книзі «Про 
козацькі часи на Україні» 
Володимира Антоновича 
на стор. 159, де йдеться про 
повстання Петрика проти 
Мазепи, чітко вказано:

- До Петрика пристали 
Орельські сотні, остання ко-
лонізація з Брацлавщини, 
що зайняла землі між Вор-
склою і Ореллю.

А письменник Володи-
мир Десятерик, що наро-
дився в Китайгороді і пра-
цював у Москві, дослідив, 
що не лише назви Могилева 
і Китайгорода прийшли із 
людьми з Поділля, а і мос-
ковський Китай-город теж 
має подільське коріння. 
Його принесла туди Олена 
Глинська, дружина великого 
князя Василя ІІІ Івановича, 
народжена в містечку Ки-
тайгород Кам’янець-Поділь-
ського повіту. Російський 
письменник Володимир Гі-

ляровський у книзі «Москва 
і москвичі», ряд інших істо-
риків теж це підтверджують, 
як і «Вікіпедія». Ось такий 
могутній наш український 
рід. 

Китайгородом зветься 
і село в Олександрівсько-
му районі Кропивницької 
області. А Китайгородку в 
Томаківському районі за-
снували вихідці з Китай-
города Царичанського ра-
йону. Назва «Китайгород», 
як вважав історик Омелян 
Пріцак, походить від по-
ловців-куманів. З тюркської 
«китай» - стіна, тобто «міс-
течко за стіною».

За задумом учасників, 
конференція в Рудьці спри-
яє професійному визначен-
ню випускників шкіл Цари-
чанського району. І розумін-
ню того, що ліпшого краю, 
як Приорілля і Україна, не-
має ніде.

На знімках: козацькі кам‘яні церкви Китайгорода; учасники конференції.
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Остап ВЕРНИГОРА

НЕБЕЗПЕЧНЕ вироб-
ництво неподалік 
в’їзду в місто з боку 

Кам’янського розпочало-
ся ще у вересні минулого 
року. Трудяться на ньому в 
нестерпних умовах наші та 
китайські працівники, які і 
живуть там. Дуже швидко 
місцеві жителі зрозуміли, 
що на хлібозаводі, що нале-
жить ПАТ «Верхньодніпров-
ськхліб»,  «печуть» зовсім не 
паляниці...

- У людей від нестерпно-
го смороду розкладання туш 
та переробки їх на буцімто 
корм для риб почалися за-
гострення різних хвороб, - 
повідомив редакції голова 
Верхньодніпровської район-
ної організації «Рух Нових 
Сил» Юрій Шевцов. - Але ні 
мерія, ні райрада з РДА і в ус 
не дмуть для закриття «за-
воду». Як і всі державні, до 
речі, екологічні органи, які 
теж отримують зарплати з 
кишень платників податків. 
Довкіллю нанесена величез-
на шкода, стічні води з хлі-
бозаводу отруєні, все потра-
пляє в Дніпро, поряд – Ауль-
ський водогін! Вже були ре-
портажі про надзвичайну 
ситуацію 9-го, 11-го та теле-
каналу «1+1» - не допомогло. 
Уявляєте, у якому абсурді 
ми всі тут живемо? Тож і не 
дивно, що джерело влади – 
народ - вибухнув і показав, 
як треба чинити з порушни-
ками законодавства.

Дійсно, забезпечення 
прав на гідні та безпечні 
умови життя вже скоро 23 
роки є основним конститу-
ційним завданням україн-
ської влади. Та у Верхньодні-
провську цього, видно, ще не 
допетрали. Це показала не 
лише триваюча з 13 травня 
акція протесту, а і прес-кон-
ференція жителів міста В. 
Зеленого, В. Танюка і Г. Про-
хоренко в інформагентстві 
«МІСТ Дніпро» 22 травня. 
Відомий правник, директор 
Верхньодніпровського коле-
джу ДДАЕУ, депутат міської 
ради від ВО «Свобода» Воло-
димир Зелений дав фаховий 
аналіз верхньодніпровських 
порушень законів:

- Для прикриття діяль-

Верхньодніпровська смердота    
З тринадцятого травня у затишному районному центрі Верхньодніпровськ триває 

цілодобовий (!) екологічний протест важким отруйним смородом діяльність 
заїжджих підприємців, які на території колишнього хлібозаводу, неподалік 

в’їзду до міста, прямо під вікнами двох п’ятиповерхових житлових будинків, 
заходилися розробляти… туші неживих тварин! Потужний «запашок» так дістав 
верхньодніпровців, що вони вирішили за краще пікетувати «діяльність» ТОВ СС 

«Біотехнологічна компанія» і стояти безстроково просто неба, під сонцем і дощем, 
аби лиш місцева влада хутчіше втямила, чого хочуть від неї власні виборці. 

Р езонанс

ності створено «ланцюжок» 
оренди: ПАТ «Верхньодні-
провськхліб»  ( Костянтин 
Пивоваренко) – ТОВ «Соняч-
ний хутір» (підставні особи) 
– ТОВ СС «Біотехнологічна 
компанія» (Дуань Го Сін). 
Це «підприємство» працює 
без дозвільних документів, 
повідомлення про шкідливі 
викиди в установленому по-
рядку не оприлюднюються. 
Проводиться переробка тва-
ринних решток (трупів) для 
виробництва кадаверину і ге-
парину, люди і навколишнє 
середовище перебувають під 
зараженням трупною отру-
тою; в місті постійно поши-
рюється жахливий сморід, 
система каналізації і водопо-
стачання заражені продук-
тами переробки трупів тва-
рин; очисні споруди в місті 
фактично не виконують свої 
функції внаслідок знищен-
ня знезаражувальної біоти 
в системі. На «заводі» пору-
шено існуючі норми Кон-
ституції, закони про працю, 
охорону праці і безпеку жит-
тєдіяльності, санітарно-епі-
деміологічне благополуччя, 
про господарську діяльність, 
податкове законодавство.

Під час виступу В. Зеле-
ний показав солідну теку 
практично «футбольних» 
відповідей від міської ради, 
поліції, прокуратури і аж до 
Мінекології, Держпродспо-
живслужби, Держслужби з 
питань праці та Адміністра-
ції Президента України на 
його та колективні звернення 
про припинення незаконних 
робіт. А депутат Верхньодні-
провської районної ради ВО 
«Свобода» Галина Прохо-
ренко продемонструвала два 
листи Державної екологічної 
інспекції у Дніпропетров-
ській області: перший від 29 
жовтня 2018 р. за підписом її 
начальника Д. Шибка, прак-
тично відписку, і другий від 
4 грудня за підписом пер-
шого заступника начальни-

ка Д. Половиці – державних 
інспекторів тоді не пустили 
за паркан заводу! Тож еколо-
ги направили припис голові 
Верхньодніпровської міської 
ради Леоніду Калініченку 
«щодо посилення контролю 
за додержанням природо-
охоронного законодавства 
на підпорядкованій терито-
рії». Проте шкідливе вироб-
ництво громадянина Китаю 
Дуань Го Сіна і далі труїть 
місто.

Кілька разів доведені до 
відчаю жителі заходили на 
територію «заводу» з небай-
дужими депутатами міської 
і районної рад, проводили 
відеозйомку жахливих умов 
«виробництва». Були міс-
тяни і на сесіях міської та 
районної рад. Під тиском 
громади виконком міської 
ради 15 квітня подав позов 
до Господарського суду Дні-
пропетровської обл. про 
припинення «діяльності». 
Але суддя залишив заяву без 
руху, встановивши ухвалою 
10-денний строк на усунен-
ня численних - 11 позицій (!) 
- недоліків у позовній заяві. 
Володимир Зелений зазна-
чив, що ці недоліки зроблені 
юристами міськради умис-
но, для затягування процесу. 
Відтак у місті розпочався збір 
підписів за відставку мера 
Леоніда Калініченка. 

У «МІСТ Дніпро» йшлося 
і про те, що отруйна «лабо-
раторія» працювала до цього 
в Кривому Розі та Черкасах, 
звідки місцеві жителі її зго-
дом витурили. Обладнання 
з Верхньодніпровська теж 
почали потроху вивозити, в 
напрямку Кам’янське – Кар-
наухівка. Таємний «летючий 
голландець» шукає собі нове 
місце для поживи, з водо- та 
електропостачанням і ка-
налізацією. А у Верхньод-
ніпровську триває робота 
ночами. Як зазначив Віктор 
Танюк: «Ми, працюючі, мо-
жемо бодай вдень дихати ін-

шим повітрям. Молоді мами 
з дітьми, пенсіонери перебу-
вають в отруйному смороді 
постійно!»

А блокованого грома-
дянами «підприємства» в 
державі фактично не існує. 
Згідно з листом в. о. началь-
ника Верхньодніпровського 
міжрайонного управлін-
ня ГУ Держпродспожив-
служби в Д. о. Костянтина 
Савченка голові Верхньод-
ніпровської райдержадмі-
ністрації і місцевої комісії 
техногенно-екологічної без-
пеки та надзвичайних си-
туацій Олегу Ковальчуку в 
січні ц. р., «оператор ринку 
перед початком виробни-
чої діяльності зобов’язаний 
провести державну реєстра-
цію потужності, отримати 
експлуатаційний дозвіл на 
потужність (об’єкт) з пере-
робки неїстівних продуктів 
тваринного походження, і т. 
п.  Досі ні ПАТ «Верхньодні-
провськхліб», ні орендарі за 
дозволами не зверталися». 
Дозволів немає, але робота 
– є. До речі, обидві верхньод-
ніпровські комісії з питань 
ТЕБ і НС – районна під голо-
вуванням Олега Ковальчука і 
міська, очолювана Леонідом 
Калініченком - ухвалили рі-
шення про закриття підпри-
ємства. 

Вкрай дивне ставлення 
до надзвичайних подій де-
монструють місцеві пра-
воохоронці. Прокуратура 
Верхньодніпровського ра-
йону на ХІІІ сесії Верхньод-
ніпровської міської ради 16 
квітня заявила «кримінальне 
провадження за незаконну 
діяльність орендарів коли-
шнього хлібозаводу відкри-
те прокуратурою Дніпро-
петровської області». Та у 
«МІСТ Дніпро» 22 травня 
журналісти 9-го телеканалу 
повідомили - від обласної 
прокуратури є відповідь, що 
в ЄРДР верхньодніпровсько-
го провадження немає!   Ось 

таке зачароване прокурор-
ське коло… 

Зате проти чотирьох 
учасників протесту – голови 
страйкового комітету Сер-
гія Кулініча, його заступни-
ка Костянтина Серневича, 
депутатів Верхньодніпров-
ської районної ради Наталії 
Корнієнко (до речі, майора 
поліції у відставці) та Гали-
ни Прохоренко – Верхньод-
ніпровське відділення полі-
ції вже 14 травня, на другий 
день протестів, порушило 
кримінальне провадження 
«за фактом перешкоджання 
руху транспорту на підпри-
ємство». Тобто поліція досі 
не запитала підпільних під-
приємців, чому вони, напри-
клад, не реєструються, чому 
не платять податки. Навзаєм 
цього полісмени мордують 
кримінальним проваджен-
ням законослухняних верх-
ньодніпровських патріотів. 
Котрі після трудового дня, 
сплативши державі податки 
на утримання правоохорон-
ної системи, мусять ще й 
не спати ночами, щоб дове-
сти право громади на гідні 
умови проживання. Дійсно, 
справжній абсурд.

Та люди у Верхньодні-
провську стоять  за власні 
права на чисте довкілля. За 
цей час дав клятву новий 
Президент, скоро до Верх-
ньодніпровська завітають і 
ще невідомі кандидати в де-
путати Верховної Ради.  Хто 
ж і коли покладе край неза-
конній «діяльності» на тери-
торії хлібозаводу? Чи верхо-
вна влада змінюється, а міс-
цеве свавілля - вічне?

На знімках: (зліва 
направо) директор 
Верхньодніпровського 
коледжу ДДАЕУ 
Володимир 
Зелений, депутат 
Верхньодніпровської 
районної ради Галина 
Прохоренко, житель 
міста Віктор Танюк з 
працівницею ІА «МІСТ 
Дніпро»; страйк біля 
хлібозаводу.

! У безморальному суспільстві всі 
винаходи, що збільшують владу людини 
над природою, - не тільки не благо,              
але безсумнівно й очевидне зло Лев Толстой
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! Вівця із золотим руном не була багатою

- Щороку площі під органіч-
ним землеробством в Україні 
збільшуються, сьогодні це 289 
тисяч гектарів, або близько 0,67 
відсотка загальної площі ріллі. 
Ця галузь орієнтована переваж-
но на експорт, інвестиції в неї 
дають добрі результати. Наша 
галузь об’єднує 617 сертифіко-
ваних операторів органічного 
виробництва та виробників 
органічних добрив і засобів за-
хисту рослин. У світі ринок ор-
ганічної продукції і попит від-
чутно зростають, і Україна вже 
посідає на ньому чільні місця 
за продажами пшениці, куку-
рудзи, пшона, борошна, меду, 
нішевих продуктів. На Полтав-
щині й деяких інших областях 
запроваджена підтримка про-
цесу сертифікації господарства, 
а більше нічого виробникам і не 
треба. Зараз Мінагрополітики 
розробляє програму пільгових 
аукціонів, діє безвідсоткова кре-
дитна лінія до 500 тисяч гривень 
на п’ять років. Наш форум дає 
змогу власникам підприємств і 
фермерам подолати труднощі, 
з якими вони не можуть впора-
тися самотужки. У розвинених 
державах світу органічне вироб-
ництво і попит на його продук-
цію давно серед пріоритетів, і у 
нас є така тенденція. 

Січеславщина – 
«амарантова столиця» 
України
А споживачами природ-

ної їжі, за висновками голови 
Асоціації виробників амаран-
ту та амарантової продукції 
Олександра Дуди, є в Україні 
переважно молоді батьки, що 
хочуть дати дітям безпечні про-
дукти, сироїди, вегани, люди з 
погіршеним станом здоров’я. 
Внутрішній попит прямо про-
порційний росту доходів на-
селення, бо натуральна про-
дукція дорожча звичайної. Ще 
доповідач радить фермерам і 
всім селянам звернути особли-
ву увагу на амарант, що в пе-
рекладі означає «нев’янучий», 
«безсмертний»:

- Ця рослина впродовж ти-
сячоліть культивувалася цивілі-
заціями ацтеків та інків, а тепер 
широко поширена в Південній 
Америці, Китаї, Індії, Німеч-

Ось так визначили власну місію на Землі учасники 
ХІІІ регіонального форуму «Органічна Україна» у Дніпрі 
17 травня. Вони вирощують і переробляють 
сільгосппродукцію без застосування хімічних добрив, 
пестицидів та генетично модифікованих організмів, не 
орють, а лише розпушують  ґрунт на глибину до 5 см і 
постійно висівають сидерати. На захід прибули місцеві 
виробники натуральної продукції та фермери, що 
цікавляться цим напрямком діяльності, гості з інших 
куточків держави. У вітальній промові заступника 
начальника управління агропромислового розвитку 
Дніпропетровської ОДА Івана Гордієнка йшлося про 
великі перспективи для органічного землеробства на 
Придніпров’ї, які задіяні лише частковою. А про світові та 
загальноукраїнські звершення руху цікаво розповіла 
Олена Березовська, президент громадської спілки 
«Органічна Україна»:

«Органічне виробництво - 
наш спосіб життя»      

чині, Казахстані. Амарант має 
унікальні властивості завдяки 
наявності в ньому калію, маг-
нію, фосфору, вітаміну «Є» в 
активній формі, сквалену, який 
сприяє насиченню організму 
киснем. Білок амаранту най-
більш придатний для людини, 
за бальною системою він навіть 
перевершує козяче та коров’яче 
молоко. Вживається для покра-
щення імунітету, при серце-
во-судинних та онкохворобах, 
ендокринних порушеннях, цу-
кровому діабеті, екземі, як ан-
типаразитарний засіб у вигля-
ді каш, чаїв, салатів з листя. У 
тваринництві чудові результати 
дає добавка поросятам комбі-
корму з амаранту – вони швид-
ше ростуть і набирають вагу. 
Теж стосується й інших тварин, 
це діє лізин, амінокислота. Сі-
чеславщина наша є «амаранто-
вою столицею» України - цією 
культурою зайняті біля тисячі 
гектарів, на 450 з них росте ор-
ганічний амарант. А всього в 
області біля 40 тисяч гектарів 
під органікою, найбільше в Со-
лонянському, Нікопольському, 
Магдалинівському, Петриків-
ському та Новомосковському 
районах.

Діти змусили батьків 
забути про «хімію»
А причини прискорення ор-

ганічного руху в світі є доволі не-
сподівані. В Австралії органічне 
землеробство набрало обертів 
тоді, коли фермери зрозуміли, 
що їхні діти не хочуть займати-
ся фермерським господарством 
через хвороби! І сьогоднішні 12 
мільйонів органічних гектарів 
Австралії, що найбільше в світі, 
свідчать про добре розуміння 
ними цієї проблеми. Серед най-
більших органічних виробників 
Аргентина з 3, 4 мільйонами 
гектарів, Китай – 3 млн., США 
та Іспанія з 2-ма млн. га. Про 
доволі сумні перспективи захо-
плення пестицидами свідчать 
і висновки науково-дослідної 
установи штату Техас – їхнє по-
стійне застосування і там стало 
причиною низки рідкісних за-
хворювань. Тож варто і нам взя-
ти до уваги і такі невеселі пер-
спективи.

На форумі Олена Березов-
ська озвучила неписане пра-
вило, якого дотримуються 

учасники органічного ринку 
– 10 відсотків оброблюваних 
площ вони не засівають, щоб 
підтримувати біологічне різ-
номаніття живої природи. Бо 
саме вона завдяки дії мікро-
організмів є основним чинни-
ком покращення якості грун-
ту. Оригінально вирішили 
10-відсоткове завдання в ТОВ 
«Укрбіоленд» Солонянсько-
го району, про що повідомив 
його молодий технічний ди-
ректор Андрій Кравченко: 
    - Щоб не зменшувати посів-
ні площі, для збереження біо-
різноманіття краю товариство 
орендує балки. А органічним 
землеробством почали займа-
тися з 2013 року на 5 500 гекта-
рах. Не кривитиму душею – у 
перші роки було непросто, але 
тепер маємо добрі результати. 
Щойно уклали договори про 
реалізацію майбутнього уро-
жаю ріпаку по 780 євро за тон-
ну та соняшнику по 530. Такий 
спосіб господарювання добре 

сприяє надійному партнерству, 
зі збутом продукції проблем 
немає. На наших землях є і при-
ватне органічне бджільництво.

 
 Людина живе на Землі 
завдяки бджолі 
Свого часу Альберт Ейн-

штейн застеріг: в разі повного 
вимирання бджіл людина не 
проживе більше чотирьох ро-
ків на Землі, бо настане голод. 
Рік минулий став рекордним 
за кількістю отруєнь бджіл у 
всіх областях України, крім 
Закарпатської, через застосу-
вання високотоксичних препа-
ратів захисту рослин. Раніше 
президент Спілки пасічників 
України Володимир Стретович 
висловив припущення, що так 
китайські виробники умисно 
«садять» бджолярів України, 
які вже потіснили Китай на 
світовому ринку меду. Про на-
лежне ставлення до крилатих 
помічниць та особливості ор-
ганічного бджільництва розпо-
вів Олександр Гера, фахівець 
із сертифікації ТОВ «Органік 
стандарт»:

- Бджолярі добре розумі-
ють, що лише органічне зем-
леробство дає їм шанс надійно 
убезпечити бджолосім’ї від 
отруєння. І надає змогу за-
йнятися органічним бджіль-
ництвом. Для цього від пасіки 
в радіусі півтора кілометри не 
повинно бути ріллі з інтенсив-
ним землеробством, вулики 
придатні лише дерев’яні, спе-
ціальна 200-літрова тара, сер-
тифіковані матки, необхідний 
щоденник ведення органічно-
го бджільництва. Так, вартість 
сертифікації пасіки чималень-
ка - біля 13 тисяч гривень, та ці 
вкладення швидко повертають-
ся завдяки вищій приблизно 
удвічі ціні органічного меду на 
світових ринках. 

Як зробити наші сади 
і ягідники 
органічними?
Значну роль в українському 

органічному експорті нішевих 
культур відзначив Дмитро Со-
ломаха, заступник директора з 
питань закупівель ТОВ «Агро-
фірма «Поле». Виявляється, 
кожна друга тонна пшона на 
органічних ринках Євросоюзу – 
України! Є і чудові можливості 

для гречки, нуту, сочевиці, льо-
ну, вівса тощо. А роль профі-
лактики як єдиної можливості 
вирощування органічних ягід і 
садовини ґрунтовно визначив 
Володимир Сіленко, провід-
ний фахівець ТОВ «ТД «БТУ 
– Центр», кандидат сільсько-
господарських наук:

- Головний принцип 
органічного виробництва – від-
новлення екосистемних функ-
цій, природне біорізноманіття 
підтримує цілісність екологіч-
ної системи. Органічне земле-
робство є єдиним способом 
збереження родючості ґрунтів 
для наступних поколінь. Най-
краще і найпростіше органіч-
ні сади і ягідники закладати 
з «нуля». При цьому, окрім 
підтримки корисних мікроор-
ганізмів, виготовлення пасток, 
рекомендую застосовувати біо-
логічні препарати. Вони дають 
екологічну безпечність, збіль-
шують урожайність, поліпшу-
ють біоценоз. Ми добре знаємо 

процес вирощування, місця 
збудникам хвороб у ньому не 
залишаємо. «Біотехнологіями 
України» розроблені техноло-
гічні карти, є 18 технологічних 
схем для всіх груп органічних 
садових культур. Вони переві-
рені багатьма господарствами 
на практиці і дали відмінні ре-
зультати.

Учасники форуму після за-
вершення лекційної частини 
мали змогу поспілкуватися з 
вченими, відомими виробника-
ми органічної продукції Прид-
ніпров’я. Наприкінці заходу 
голова Павлоградської район-
ної АФЗ Олександр Щербина 
для читачів «Фермера Придні-
пров’я» зауважив:

- Треба добре думати про 
майбутнє, зважувати всі фак-
тори і виходити на свій, най-
кращий для наших природ-
них і кліматичних умов, шлях 
розвитку фермерських госпо-
дарств. Варто йти вперед, шу-
кати свою «нішу» в товарному 
виробництві. Після цього по-
тужного пізнавального фору-
му міцніє думка, що ця «ніша» 
може бути органічною. 

AGROСЕКТОР

Чи підкорять Європу 
українські вівці?

Демонстрація сортового розрубу туші вівці.

Руно знято. За допомогою обхату можна визначити навіть 
вагу тварини.

В овечому загоні «господарює» пастуша служба.

Кілька видів бринзи та баранина на рожні готові до дегустації.

Станіслав 
Єжи Лец

Заголовок цього фоторепортажу скоріше все ж певна 
образна форма, бо  по суті - мова не про Європу, в яку 
прагнуть  «заскочити»  українські вівці,  а про те, чи займе 
свою нішу на світових ринках Заходу і Сходу  вітчизняне 
вівчарство.
У багатьох країнах галузь дуже розвинута, а попит 
на її продукцію - м‘ясо, вовна - постійно зростає. 
Після спаду, сазати б, занепаду нашого вівчарства 
у 90-х роках нині воно розвивається і має вже певні 
здобутки. Але розвиваєтья.. повільно. Галузь в Україні 
поки що перебуває в ролі пасинка, що називається,                                              
мов  вівця в загоні.
Досить емоційно на конференції у Дніпрі виступила член 
Міжнародної федерації аграрних журналістів, аспірант 
Одеського державного агроуніверситету Альона 
Новічкова, зазначивши, що подібний «овечий» форум             
у відомому племінному господарстві «Асканія-Нова»  не 
викликав ніякого інтересу в ЗМІ, про цю подію з‘явилися 
тільки  короткі інформповідомлення  на двох сайтах.

НАША ГАЗЕТА - «Фермер Прид-
ніпров’я» себто - за коротку 
свою історію хоч і друкувала  

на своїх шпальтах чимало матеріалів 
на аграрну тематику, мусимо зізна-
тися, поклавши руку  на серце, що 
овеча галузь з цього спектру прак-
тично зовсім випала. Конференція, 
яку змістовно підготували науковці 
Дніпровського державного аграр-
но-економічного університету (ДДА-
ЕУ), дала багату поживу для роздумів,  
викликала  імпульси для подальших 
публікацій, тим паче, що вівчарством 
займаються здебільшого фермери.

Варто трішки зазирнути в істо-
рію. Відомо, розвиток культурного 
вівчарства бере початок з відомих 
регул і маніфестів Петра І щодо 
розведення овець, котрі в усі часи 
вважалися вершиною селекційних 
досягнень і галузевої досконало-
сті загалом. Маніфест від 15 червня 
1724 року представляє Україну як 
благословенний край з особливо 
сприятливим кліматом для розве-
дення овець і виробництва доброт-
ної вовни. Це день народження 
культури вівчарства нашої країни. 
Від перших «вікон у Європу» і до-
нині вівчарство України пройшло 
великий шлях виробничого розвит-
ку і господарської досконалості. Це 
був шлях створення промисловості 
з переробки вовни, налагодження 
підготов ки фахівців високої кваліфі-
кації, проведення глибоких науко-
вих досліджень, освоєння практики 
виробничої діяльності у вівчарстві, 
розроблення організаційної систе-
ми галузі в цілому.

До речі, доцент ДДАЕУ, кандидат 
історичних наук Юрій Бересень ви-
ступив з досить цікавим досліджен-
ням для учасників цього міжнарод-
ного форуму, що прибули з різних 
куточків України, і не тільки (їх ви 
бачите на знімку  вгорі; організато-
ри вважають, що гостей могло бути і 
більше, але й так, нам здається, ауди-
торія зібралася солідна). Тема цього 
виступу: «Становлення та розвиток 
вовномийного виробництва на те-
ренах Півдня України в першій поло-
вині XIX століття».

Значною мірою розвиток вівчар-
ства був пов’язаний з тодішньою 
Катеринославською губернією з 
центром у теперішньому Дніпрі. Ма-
буть, відголоски ті  тут  залишилися. 
Не випадково у місцевому універ-
ситеті сформувалася й активно діє 
така потужна наукова школа, що 
опікується передовсім вівчарством. 
Не випадково поруч з Карпатами й 
Прикарпаттям галузь  найактивніше 
розвивається у південних областях 
– на Одещині, Херсонщині, Дніпро-
петровщині.

Детальний аналіз у своєму висту-
пі – «Сучасний стан галузі вівчарства 
у Придніпровському регіоні» - дав 
завідувач кафедри технології вироб-
ництва продукції тваринництва ДДА-
ЕУ Володимир Похил. Звичайно ж, 

здобутки та успіхи  в розвитку вівчар-
ського напрямку тих господарствах, 
які отримали відзнаки обласної ради, 
заслуговують окремої публікації.

Та все ж міні-галузі АПК рости і 
рости. Чому «міні»? Та тому, що з ко-
лишніх радянських 80 мільйонів ове-
чок нині в країні залишилось близько 
півтора мільйона голів, у тому числі 
тільки близько 180 тисяч в аграрних 
компаніях, що ведуть промислове 
виробництво, а середнє поголів’я 
становить близько 500 тварин.

Ще в радянські часи вівчарство 
України ґрунтувалося на тому, що го-
ловним прибутком від вирощування 
тварин був продаж вовни, а не м’яса. 
За останні десятиліття світовими лі-
дерами у цьому бізнесі стали вироб-
ники з Австралії та Нової Зеландії, а 
попит на українську вовну впав, тому 
господарства втратили до нього 
будь-який інтерес. 

Деякі  господарства не бажають 
взагалі займатися вовною, наймати 
стригалів, здавати переробникам за 
копійчні гроші.

Щодо виробництва м’яса, то тут 
ситуація інша.

На світовому ринку попит на 
баранину стабільно зростає протя-
гом останніх років і залишатиметься 
таким ще довго. Ціна на баранину в 
європейських супермаркетах у се-
редньому становить шість євро за кі-
лограм, і це надзвичайно приваблює 
охочих його туди постачати. А ще є 
багаті арабські ринки! Споживання 
там цього виду м’яса стабільно росте, 
до 2025 року тенденція зростатиме. І 
відбувається це на ринках країн, що 
розвиваються, особливо Близького 
Сходу. А виробництво місцевої про-
дукції дуже відстає від ринкових по-
треб.

Учасники конференції просто з 
місць, не виходячи до трибун, актив-
но виказували  свою зацікавленість 
збутом продукції вівчарства саме так 
– на Далекий Схід. Але всі тільки здо-
гадуються, а дехто вже навіть переко-
нався на власному досвіді, як важко 
дотягтися до супербагатого араб-

ського ринку і скористатися його 
можливостями. Жвава дискусія з 
цього приводу розгорнулася під час 
показового сортового  розрубу туші 
вівці, яку провів зі знанням справи 
науковець Володимир Похил. 

Вівчарством активніше цікавить-
ся і приватний бізнес. Особливо у 
племінній справі. Зокрема кремен-
чуцька фірма «Генетика і селекція» 
розпочала селекційну програму 
на основі племінних французьких 
овець, про що доповів  її директор 
Володимир Фичак.   

Про проблеми сучасного вівчар-
ства та шляхи їх подолання ґрунтов-
но розповів професор  харківського 
Інституту тваринництва НААН Украї-
ни Іван Помітун.

Відбулися й цікаві майстер-класи: 
«Породи овець»; «Пастуші собаки»                 
(провела представниця унікального 
столичного центру «Династія» Мари-
на Немченко); «Переробка вовни»; 
конкурс «Стрижка овець». 

Але найбільший ажіотаж викли-
кала смачна дегустація – бринзи, 
ковбасок, шурпи та запеченої ба-
ранини, яку влаштували обідньої 
перерви організатори. Вони ж авто-
ритетно заявили, що свинарство дає 
чотири види сировини, скотарство 
- шість, вівчарство – тринадцять, а 
чотирнадцятою можна вважати ви-
користання її в лікувальних цілях.

Фото автора.
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 За даними Всесвітньої організації 
охорони здоров’я, амброзія 
полинолиста (Ambrosia artemisiifolia 
L., 1753), стоїть у першому ряду 
найбільш небезпечних для здоров’я 
людини карантинних видів 
рослин.  Її поширення на території 
багатьох регіонів визнано однією з 
найсерйозніших екологічних проблем.
 Дніпропетровщина, на жаль, не є 
винятком.  За останні десятиліття в 
нашій області амброзія заполонила не 
тільки узбіччя доріг, але й лісосмуги, 
городи, поля і навіть вулиці і двори 
населених пунктів.  Збиток, який 
завдає ця агресивна рослина здоров’ю 
людей і сільському господарству, 
важко оцінити.

 Амброзія знижує врожайність 
сільськогосподарських культур
 Амброзія полинолиста засмічує посіви 
різних сільськогосподарських культур, сади, 
виноградники, присадибні ділянки, але, як 
світлолюбний вид, найкраще почувається на 
угіддях з порушеним природним покривом і 
на посівах просапних культур.  Для утворення 
тонни сухої речовини амброзія висмоктує 
з ґрунту 15,5 кг азоту, 1,5 кг фосфору і 950 т 
дорогоцінної вологи.  Тому поряд з нею дуже 
швидко засихають практично всі культури, 
особливо водолюбні.
 На полях, засмічених амброзією, знижується 
якість проведення польових робіт, 
особливо при зборі врожаю і проведення 
обробки.  Наявність амброзії обумовлює 
значне погіршення кормових якостей сіна і 
випасів, а також смакових якостей продукції 
тваринництва (знижує якість молока, яке 
набуває неприємного запаху і присмаку).

 Амброзія - найсильніший 
з існуючих рослинних алергенів
 Фахівці-алергологи дуже добре знають, 
яку ще небезпеку таїть амброзія: вона є 
дуже сильним алергеном.  Первинними 
ознаками появи алергічної реакції є 
запалення слизової оболонки очей і 
носа, з’являються напади чхання.  Ці 
ознаки можуть спровокувати більш важкі 
симптоми - підвищення температури, риніт, 
кон’юнктивіт, бронхіальна астма.  Хронічно 
хворих на алергію людей з кожним роком 
стає все більше.  За приблизними оцінками, 
від алергії, викликаної цим небезпечним 
карантинним рослиною, страждає кожен 
5-й дорослий житель Дніпропетровської 
області (пік захворюваності припадає на 
серпень-вересень).  Все більше хворіє дітей.  
Для лікування потрібен тривалий час і 
застосування спеціальних препаратів.

 З урахуванням всіх негативних і небезпечних 
якостей амброзія полинолиста занесена 
до переліку А2 карантинних організмів, 
обмежено поширених в Україні.
 
 Основні заходи по боротьбі                
з амброзією
 Організаційні заходи.  Для попередження 
завезення амброзії необхідно проводити 
ретельне інспектування об’єктів регулювання 
(вантажів, матеріалів, транспортних засобів).  
Забороняється ввезення на територію України 
насіння сільськогосподарських культур, 
які засмічені насінням бур’янів.  Умови 
використання засміченої продовольчої, 
фуражної і технічної продукції визначаються в 
кожному випадку окремо.
 Хімічні.  Вважаються найефективнішими.  
Хімічні речовини, що отримали назву 
гербіцидів, мають виражену фізіологічну 
дію, вони здатні порушувати обмін речовин, 
ріст і розмноження амброзії, в кінці 
викликаючи її загибель.  Однак застосування 
гербіцидів зазвичай призводить до збитків 
для навколишнього середовища і, що 
найголовніше - для здоров’я людини.  
Гербіциди накопичуються в ґрунті і 
пригнічують живі компоненти екосистем.
 У пошуках нових засобів боротьби з 
карантинними рослинами, найшкідливішим 
представником яких є амброзія, звертає на 
себе увагу природний органіки - мінеральний 
препарат «Амбромаг».
 Напрацювання КП «Лабораторія якості життя» 
Дніпропетровської обласної ради», підкріплені 
даними польових експериментів, переконливо 
свідчать про ефективність його використання 
для знищення амброзії на різних фазах її 
розвитку, в тому числі на фазі цвітіння, коли 
застосування більшості інших методів здатне 
завдати тільки шкоди. Ефективність препарату 
визначається його швидкою дією на організм 
амброзії різних вікових груп.  Він порушує 
осмотичну рівновагу в рослинних тканинах і 
веде до їх загибелі.  Оброблена амброзія гине, не 
встигнувши реалізувати свою біологічну функцію 
- утворення пилку і формування насіння.
На відміну від синтетичних гербіцидів, 
використання препарату «Амбромаг» 
завдає найменшої шкоди навколишньому 
середовищу і економічно найбільш ефективне.  
Підтверджено, що препарат є безпечним для 
життя і здоров’я людей, не містить речовин 
і з’єднань, здатних завдавати деградуючого 
впливу на ґрунт і ґрунтові мікроорганізми.

 З питань співпраці звертайтеся 
в комунальне підприємство 
«Лабораторія якості життя» 
Дніпропетровської обласної ради», 
контактний номер телефону                              
(068) 788-38-38.

 Небезпечно!  Амброзія!  
Як боротися і перемогти

До уваги платників ЄСВ!
Головне управління ДФС у Дніпропетровській 
області звертає увагу платників єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страху-
вання (далі – ЄСВ), що з 02.05.2019 набрали чинно-
сті нові рахунки для сплати ЄСВ.
Законом України від 08 липня 2010 року № 2464-VI 
«Про збір та облік єдиного внеску на загально-
обов’язкове державне соціальне страхування» зі 
змінами та доповненнями визначаються основні 
вимоги для платників ЄСВ, а саме: 

 ЄСВ підлягає сплаті незалежно від фінансового 
стану платника;

 обов’язки платників ЄCВ виникають у фізичних 
осіб – підприємців  (далі – ФОП), у тому числі, які 
обрали спрощену систему оподаткування, членів 
фермерського господарства та осіб, які провадять 
незалежну професійну діяльність з дня їх державної 
реєстрації/з початку провадження діяльності та 
припиняються після державної реєстрації закрит-
тя (припинення) ФОП/припинення відповідної 
діяльності. При цьому сплата ЄСВ проводиться за 
місяць, у якому відбулася така реєстрація/припи-
нення;

 ФОП мають сплачувати ЄСВ за себе на рівні мі-
німального страхового внеску щоквартально за 
виключенням пільгової категорії. При цьому, сума 
ЄСВ не може бути меншою за розмір мінімального 

страхового внеску на місяць (з 01.01.2019 – 918,06 
гривень).
У разі якщо таким платником не отримано дохід 
(прибуток) у звітному кварталі або окремому місяці 
звітного кварталу, такий платник зобов’язаний ви-
значити базу нарахування, але не більше максималь-
ної величини бази нарахування ЄСВ, встановленої 
Законом; 

 юридична особа, ФОП або фізична особа не може 
сплатити грошове зобов’язання з ЄСВ за інших 
осіб;

 у разі несвоєчасної або не в повному обсязі сплати 
ЄСВ до платника застосовуються фінансові санкції, 
а посадові особи, винні в порушенні законодавства 
про збір та ведення обліку ЄСВ, несуть дисциплінар-
ну, адміністративну, цивільно-правову або кримі-
нальну відповідальність згідно із законом;

 розстрочення та відстрочення заборгованості зі 
сплати ЄСВ не передбачено. Заборгованість з ЄСВ 
не підлягає списанню;

 строк давності щодо нарахування, застосування 
та стягнення сум недоїмки, штрафів та нарахованої 
пені з ЄСВ не застосовується;

платнику ЄСВ, у якого виник борг, надсилається 
вимога про сплату недоїмки. На погашення вказа-
них у вимозі сум платнику ЄСВ надається десять 
календарних днів. У разі непогашення узгодженого 
боргу з ЄСВ податкові органи надсилають у поряд-
ку, встановленому законом, до органів державної 
виконавчої служби вимоги про сплату недоїмки.

Оновлено порядок
зупинення реєстрації 
податкових накладних/ 
розрахунків коригування
Головне управління ДФС у Дніпропетровській 
області інформує, що Кабінет Міністрів 
України постановою від 24 квітня 2019 року № 
391 «Про внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 117» 
(далі – Постанова № 391) вніс зміни до Порядку 
зупинення реєстрації податкової накладної/
розрахунку коригування в Єдиному реєстрі 
податкових накладних (далі – Порядок).
Порядком, зокрема, визначено ознаки, у разі 
відповідності яким реєстрація податкових 
накладних не зупиняється.
Зміни внесені до Порядку з метою упередження 
безпідставного уникнення зупинки реєстрації 
податкових накладних/розрахунків коригування, 
штучного формування податкового кредиту. 
Постановою  № 391 скориговано відповідні ознаки.
Постанова № 391 набрала чинності 11.05.2019 
(опубліковано в офіційнму виданні «Урядовий 
кур’єр» 11.05.2019 № 87).
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НАШ ПОРАДНИК
Високий тиск вбиває.                 
І це не метафора.
Тільки в США ця 
серцево-судинна 
проблема щодня 
забирає життя більше 
тисячі людей.

Що таке високий тиск 
і чим він небезпечний
Підвищений тиск називають 

тихим вбивцею, і на те є причини. 
Гіпертонія (гіпертензія) часто не 
має яскраво виражених симптомів, 
але різко підвищує ризик розвитку 
небезпечних серцево-судинних по-
рушень та інсульту.

Артеріальний тиск вимірюють 
у форматі двох чисел. Наприклад, 
120/80. Або 200/140. Або 90/60. Ось 
що означають ці числа:

 Перше - систолічний тиск 
- свідчить про те, як сильно (в мі-
ліметрах ртутного стовпа) тисне 
на стінки судин кров під час удару 
серця.

Друге - діастолічний тиск - 
фіксує тиск крові в момент, коли 
серце відпочиває між ударами.

Взагалі, судини - еластичні. Але 
якщо тиск крові стає занадто вели-
ким, вони можуть не витримати. 
Розрив судини в будь-якому з важ-
ливих органів призводить до сер-
йозних наслідків - аж до летального 
результату.

Який тиск прийнято
вважати надто великим?
На це питання є цілком одно-

значна відповідь. Не так давно Аме-
риканська кардіологічна асоціація 
знизила планку поняття «високий 
тиск» до 130/80. Раніше небезпеч-
ними вважалися показники 140/90.

Якщо ви фіксуєте у себе тиск 
на цьому рівні або вище, ви в зоні 
ризику. Необхідно приймати тер-
мінові заходи.

Як швидко знизити 
тиск в домашніх умовах
Відразу скажемо: якщо вам 

дороге здоров’я, зі скаргами на гі-
пертонію потрібно звернутися до 
терапевта. Залежно від рівня АТ, 
вашого способу життя та інших 
факторів медик підбере для вас 
індивідуальний план профілак-
тики і лікування і, швидше за все, 
призначить ліки, які допоможуть 
привести показники тиску до нор-
мального рівня.

Але якщо з якихось причин до 
медика ви ще не дійшли, ось кілька 
способів, які допоможуть знизити 
тиск. Вибирайте той, що здається 
вам більш комфортним, або ком-
бінуйте кілька, щоб досягти макси-
мального ефекту.

Дихайте глибше
Як показують дослідження, 

правильне глибоке дихання - один 
з найбільш ефективних способів 
швидко знизити тиск.

 Розслабтеся, прикрийте очі. 
Це допоможе зменшити рівень 
стресу - одного з головних провока-
торів гіпертонії.

 Робіть глибокий вдих, раху-
ючи до п’яти. Вдихайте не грудьми, 
а животом. Для контролю покла-
діть на нього руку - ви повинні від-
чувати, як ваш живіт піднімається.

 Потім робіть видих і знову 
рахуйте до п’яти.

Таке глибоке дихання протягом 
3-5 хвилин збільшить приплив кро-

Яскраві квітки календули не тільки схожі на сонеч-
ко, але ще і повертаються слідом за ним, як стрілки 
на годиннику, тому і звуть календулу сонячним 
циферблатом. Для посадки вибираємо календулу 
лікарську - вона добре росте. Крім того, ця неза-
мінна квітка, яка повинна бути в коморі здоров’я 
кожного. Вона допоможе як людині, так і саду з 
городом. Але про це трохи пізніше.

Догляд за календулою - корисні рекомендації
Щоб календула раніше зацвіла, посійте її насіння під 
зиму у відкритий ґрунт. Ґрунт зверху потрібно дещо 
ущільнити для кращого контакту насіння з землею.
На початку цвітіння рослину удобрюють компостом, 
в суху погоду поливають. Якщо хочете тривалого цві-
тіння - посійте насіння ще й у червні. А продовжити 
період цвітіння можна, відщипуючи відцвілі квітки 
календули і не даючи зав’язатися насінню. В кінці лип-
ня і в серпні збираємо насіння, не чекаючи самосіву             
(їйого схожість зберігається до чотирьох років).
Існують сорти різної висоти, з махровими й простими 
суцвіттями різного забарвлення - кожен зможе вибра-
ти рослини за своїм уподобанням.

Корисні властивості календули
Алхіміки намагалися отримати золото, змішуючи різ-
ні речовини з соком квіток календули. Золота, звичай-
но, не вийшло, але скільки користі приносять нам на 
городі золоті квітки календули.
Календулу бояться і малинні мухи, і всілякі листогри-
зучі. Календула вбереже від хвороб розарій і приверне 
бджіл.
Попри те, що вже в першому столітті нашої ери кален-
дула була визнана корисною для здоров’я лікарською 
рослиною й у народних цілителів календула лікарська 
вважається засобом надзвичайної сили, наукова меди-
цина «визнала» календулу порівняно недавно: доведе-
но, що в кожній квітці зосереджена маленька аптека!
У суцвіттях нагідок містяться органічні кислоти, вітамін 
С, велика кількість каротину, фітонциди, мікроелемен-
ти (цинк, мідь, молібден, селен).

Чарівна квітка 
календула

При поливі невеликих дерев можна робити поглибле-
ні пристовбурні майданчики радіусом 1-1,5 м. По їх 
периметру споруджується валик заввишки близько 20 
см. Майданчик в декілька заходів заповнюється водою, 
а через 2-3 дні ґрунт потрібно розпушити і замульчу-
вати.
Полив великих дерев зручніше робити через канавку, 
що прокопана навколо дерева на відстані 2/3 радіуса 
крони. Її рекомендована глибина — штик лопати. 
Такий метод дозволяє не турбувати мульчу в пристов-
бурових колах і подавати воду на більшу глибину.
Коли потрібно полити дерева, які компактно ростуть, 
або чагарники, можна використовувати шланг з 
бічними отворами діаметром 4-5 мм. На якій відстані 
робити ці отвори, залежить від схеми посадки культур. 
Надітий на кран шланг можна витягнути уздовж 
посадок. Тоді знадобиться надійна заглушка для його 
вільного кінця. А можна розкласти шланг кільцем 
навколо дерев і надягти обидва кінці на трійник, який 
надітий на кран.
Як показав досвід, використання цих методів при по-
ливі дерев значно знижує затрати енергії..

Три способи поливу 
дерев у саду

Швидкі   способи,

які допоможуть знизити 
артеріальний тиск

ві до всіх тканин вашого тіла, вклю-
чаючи кінцівки. За рахунок цього 
тиск у судинах знизиться. Можна 
спробувати затримувати дихання 
після видиху на 8-10 секунд - виби-
райте той варіант вправи, який зда-
ється вам більш комфортним.

Зробіть гарячу ванну
Налийте в таз воду температу-

рою близько 45 °C і занурте в неї 
руки або ноги на 10 хвилин. Гаряча 
вода змусить розширитися судини, 
до кінцівок дійде кров і тиск дещо 
знизиться.

Потримайте руки 
під холодною проточною 
водою
Прохолодна (не крижана!) вода 

знизить частоту серцевих скоро-
чень, а це, у свою чергу, зменшить 
тиск.

Випийте теплий чай 
з м’ятою
Залийте м’ятне листя окро-

пом на 10 хвилин, дайте охоло-
нути і випийте чай повільними 
ковтками. У такому вигляді пер-
цева м’ята може знизити артері-
альний тиск.

Зробіть компрес 
з яблучним оцтом
Змочіть марлю в яблучному 

оцті і вологу тканину прикладіть 
до ступнів на 10-15 хвилин. Це ста-
рий народний спосіб, в ефектив-
ності якого є деякі підтверджен-
ня.

Так, встановлено, що в яблуч-
ному оцті містяться речовини, 
які можуть знижувати тиск (при-
наймні, на щурах це працює). До-
слідження ще не завершені, але 
перспективи у них явно є.

Прийміть валеріанку
Або препарати на її основі, 

наприклад, корвалол. Валеріа-
на — потужне заспокійливе, яке 
допомагає організму справитися 
зі стресом. Серце почне битися 
спокійніше, артеріальний тиск 
знизиться. Важливо: при прийомі 
не перевищуйте дозу, зазначену в 
інструкції!

Як надовго знизити тиск 
без ліків
Ще раз нагадаємо: перерахо-

вані вище способи знизити тиск 
в домашніх умовах - це екстрені 
заходи. Боротися з «тихим вбив-
цею» необхідно тільки за допомо-
гою лікаря, скрупульозно дотри-
муючись його рекомендацій.

Але є і хороша новина. На рі-
вень тиску величезний вплив має 

спосіб життя. Достатньо змінити 
його, і гіпертонія або відступить 
зовсім, або ваша потреба в ліках 
істотно зменшиться.

Експерти авторитетної дослід-
ницької організації Mayo Clinic 
склали список з 10 необхідних 
життєвих змін:

 Позбавтеся від зайвої ваги. 
Кожен втрачений кілограм зни-
зить ваш тиск приблизно на один 
пункт.

 Регулярно тренуйтеся. Ваш 
вибір - аеробні вправи: тривалі 
прогулянки, біг підтюпцем, їзда на 
велосипеді, плавання, танці. При-
свячуйте цим заняттям не менше 
30 хвилин в день. У такому випад-
ку вам вдасться знизити тиск ще на 
5-8 пунктів.

 Їжте здорову їжу. Більше 
фруктів, овочів, зернових (каш), мен-
ше жирів, напівфабрикатів, випічки. 

Перегляд дієти допоможе вам «від-
няти» з рівня АТ до 11 пунктів.

 Скоротіть кількість солі в раціо-
ні. Хоча б на трохи. Це допоможе зни-
зити тиск на 5-6 пунктів. Пам’ятайте: 
ВООЗ та інші авторитетні джерела 
рекомендують вживати не більше 1 
500-2 300 мг солі в день, а це менше 
чайної ложки!

 Обмежте кількість алкоголю. 
Досить звести уживану дозу до одно-
го напою в день для жінок або двох 
- для чоловіків. Один напій у даному 
контексті дорівнює 350 мл пива або 
150 мл вина. Не перевищуйте цю 
дозу, і ваш тиск знизиться ще на 4 
пункти.

 Зав’язати з палінням. Кожна 
сигарета додає вам страждань.

 Пийте менше кави. Втім, це 
трохи спірне питання, оскільки про 
вплив кави на рівень тиску вчені ще 
дискутують. Річ у тому, що у деяких 
людей кофеїн викликає зростан-
ня тиску, в інших такого ефекту не 
спостерігається. Якщо ви належите 
до першої категорії (перевірте: ви-
міряйте тиск до кави-брейка і через 
30 хвилин після нього і порівняйте 
показники), від напою краще відмо-
витися.

 Спробуйте знизити стрес. Хро-
нічний стрес - один з основних прово-
каторів підвищеного тиску.

 Контролюйте свій тиск і регу-
лярно консультуйтеся з лікарем. До-
машній моніторинг допоможе вам 
краще зрозуміти, які зміни в образі 
життя працюють, а які - малоефек-
тивні.

 Зверніться за підтримкою до 
родичів і друзів. Повідомте їм про 
вашу проблему і попросіть допомо-
ги. Турбота близьких зробить вашу 
боротьбу легшою і знизить стрес.
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На сайті Держгеокадастру доступна 
нова онлайн-послуга
Для сертифікованих інженерів-землевпорядників на веб-сервісі e.land.gov.ua 
доступна послуга з оформлення довідки з державної статистичної звітності 
про наявність земель та розподіл їх за власниками, землекористувачами.
Послуга доступна лише для сертифікованих інженерів-землевпорядників за 
умови ідентифікації через кваліфікований електронний підпис (КЕП) або 
електронний цифровий підпис (ЕЦП).
При оформленні довідки слід зазначати:
- дані з документа, на підставі якого виникло право власності або 
користування земельною ділянкою (якщо земельна ділянка перебуває у 
власності або у користуванні, договір оренди, державні акти на землю);
- дані Державного земельного кадастру (якщо відомості про земельну ділянку 
внесені до Державного земельного кадастру).

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.

AGROБІЗНЕС

Нині – це один з найбільших і 
найсучасніших елеваторів у Дні-
пропетровській області. За останні 
роки тут було багато реконструйо-
вано і модернізовано. Сьогодні Ба-
лівський елеватор може одночасно 
приймати і зберігати 147 тисяч  тонн 
сільськогосподарської продукції, 
зокрема, ріпак, пшеницю, ячмінь, 
кукурудзу і соняшник. Поряд з тим 
планується приймання і зберігання 
таких культур,  як сорго та жито.

Торік на  елеваторі було вста-
новлено нове обладнання для су-
шіння і очищення кукурудзи, що 
дає змогу позбавитись від шкід-
ливого насіння амброзії у кукуру-
дзі до 0 шт/кг, підвищивши  якість 
качанистої до європейських стан-
дартів (вимог компаній-трейдерів 
України). Також він  - один з небага-
тьох елеваторів, що носять статус 
маршрутного. Тобто має можли-
вість подати і відвантажити цілий 

Уже понад 47 років працює у сфері агробізнесу Балівський 
елеватор. Переживши економічні потрясіння скрутних 90-х, час, 

коли багато елеваторів «зійшли з дистанції», не витримавши 
конкуренції новозбудованих зерносховищ великих закордонних 

компаній. Наше підприємство з приходом у 2009 році нової 
команди ТОВ «Компанія «Грейнфілд» отримало друге життя. 

Балівський елеватор - 
діловий партнер, 

друг і помічник 
сільгоспвиробника

маршрут з 54 вагонів «Укрзалізни-
ці» за добу.

ТОВ «Компанія «Грейнфілд» 
(Балівський елеватор) співпра-
цює з понад 250 клієнтами на рік, 
надаючи послуги зі зберігання та 
приймання продукції близько 240 
господарствам Дніпропетровської 
області та співпрацюючи з понад 
10 відомими компаніями-трейдера-
ми: ТОВ «АДМ Трейдінг Україна», 
ТОВ «Кофко Агрі Ресорсіз Україна», 
ПАТ «ДПЗКУ», ТОВ «АТ Каргілл», ДП 
«Сантрейд» та іншими, що дозволяє 
«здоровій конкуренції» регулювати 
на елеваторі ринкову ціну продукції.

Балівський елеватор «йде в 
ногу» з часом, модернізуючись та 
вдосконалюючись. Це позначаєть-
ся не лише на технологічній сто-
роні, але й  комфортабельності та 
обслуговуванні своїх поклажодав-
ців (власників зерна, що оформили 
договори складського зберігання).

На елеваторі завжди радо зу-
стрінуть вас, допоможуть укласти 
договір, проконсультують і нада-
дуть необхідну інформацію. Кожен 
водій, доставивши вантаж, має 
можливість відпочити у літній аль-
танці з вільною зоною Wi-Fi, вта-
мувати спрагу спекотну погоду во-
дою з газ-автомата, прийняти душ 
після виснажливих польових робіт 
і пригоститися безкоштовним обі-
дом чи вечерею.

ТОВ «Компанія «Грейнфілд» не 
лише є Балівським елеватором, 
який надає послуги з приймання та 
зберігання продукції, а й окремою 
ланкою, що може самостійно заку-

Ми завжди раді новим зустрічам і знайомствам. Запрошуємо і вас 
приєднатися до великої дружньої «родини» ТОВ «Компанія «Грейнфілд» 

(Балівський елеватор), ставши одним з її друзів та партнерів.

повувати продукцію у сільгоспви-
робників - як на Балівському елева-
торі, так і прямо з місця.

Ми вже зарекомендували себе 
надійним і фінансово спромож-
ним покупцем. Тож з кожним ро-
ком все більше нових господарств 
співпрацюють з ТОВ «Компанія 
«Грейнфілд».

У свою чергу товариство впро-
ваджує різноманітні заходи: пред-
ставники компанії проводять зу-
стрічі з поклажодавцями, наші 
постійні і надійні друзі-клієнти наго-
роджуються призами, для сільгосп-
виробників діють різні програми 
кредитування.

ЧЕКАЄМО НА ВАС! Телефон комерційного відділу: 067-560-98-12.

4-7 травня під час XXXI Міжнародної агропромислової виставки «Агро-2019» 
відбудеться спеціалізована виставка-ярмарок органічних продуктів і тех-
нологій «ORGANIC-2019».
Відповідні експозиції будуть представлені більше ніж 30 сертифікованими 
органічними сільськогосподарськими та переробними підприємствами, тор-
говими марками, виробниками біологічних засобів захисту рослин, органіч-
них добрив.
Формат виставки передбачає торгівлю та дегустацію органічними про-
дуктами. Окрім того, відвідувачі зможуть ознайомитися з популярною та 
науковою літературою, присвяченій органічній тематиці.
Виставка «ORGANIC-2019» розміщується між павільйонами №1 та №2 
Експоцентру України та організовується за підтримки: проекту «Німець-
ко-українська співпраця в галузі органічного землеробства», ТОВ «Торговий 
дім «БТУ-центр», ТОВ «Дедденс Агро», ТОВ «Арніка органік», ПП «Агроно-
міка», ТМ «Пан еко», ТОВ «Росана» та ТОВ «Агрофірма «Гермес».

Виставка-ярмарок органічних 
продуктів і технологій 
«ORGANIC-2019» у рамках «Агро-2019»
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