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 В Україні сталося масштабне згортання районів у регіонах.  
Дніпропетровська область опинилася серед тих територій, де це помітно 
неозброєним оком.  У зв’язку з цим, оновлена   карта Дніпропетровщини 
помітно змінилася.
 Верховна Рада України прийняла документ, згідно з яким кількість районів 
в Дніпропетровській області зменшиться з 22 до 7. Тепер в нашому регіоні 
залишиться Дніпровський, Кам‘янський, Криворізький, Нікопольський, 
Павлоградський, Синельниківський та Новомосковський райони.
 Це рішення пов’язане з метою суттєво знизити кількість районних 
центрів, які існують в областях країни.  Згідно з документом тепер в 
Україні залишиться всього лише 138 районів, замість 490 існуючих.  Варто 
відзначити, що спочатку передбачалося створення 129 районів.
 Щоб дізнатися, які населені пункти належать до якогось району, необхідно 
звернутися до документу, який вже опубліковано на сайті Верховної Ради 
України.

Сім районів на всю область

ЖНИВА ранніх зернових та зернобобових 
культур йдуть в агроформуваннях 
практично всіх областей країни. Середній 
показник врожайності культур в цілому по 

країні становить 3,28 т/га. 
Дніпропетровщина виходить в лідери зі збору ранніх зернових.
вже зібрано більше двох з половиною мільйонів  тонн зерна.  
Закінчити збір врожаю аграрєї планують до 31  липня.

За прогнозами буде зібрано три млн. тонн.  Серед досягнень 
цього року і зростання показника врожайності.  В цьому році 
це 36,46 центнерів на гектар, в минулому - 33,9.  Цей показник 
не найкращий в країні, і нашим фермерам ще доведеться 
оптимізувати процеси на землі, вважають фахівці.  Як це роблять 
на заході і півдні нашої країни.  Там землі менше, тому там більше 
працюють над якістю.  

Епідемія коронавірусу все ще не відступає й 
обмежувальні заходи доводиться продовжувати.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль в своєму вступно-
му слові заявив, що в Україні буде продовжено каран-
тин до 31 серпня.  Про це він сказав на засіданні уряду.

«Це нова постанова, застосування її пропонується з 
1 серпня по 31 серпня 2020 року. Вона буде регламен-
тувати встановлення карантину на території країни. 
У чому відмінність – залежно від епідеміологічної си-
туації в регіоні або окремих адміністративно-терито-
ріальних одиницях районів встановлюється зелений, 
жовтий, помаранчевий  або червоний рівень епіде-
мічної небезпеки поширення COVID-19», - звявив на 
засіданні уряду міністр охорони здоров’я Максим 
Степанов.

За його словами, рівень буде визначатися автома-
тизованим програмним забезпеченням на базі зібра-
них даних.

Так, в областях, які знаходяться в «зеленій» зоні, 
будуть діяти такі обмеження:

 - в громадських будівлях маска або респіратор;
 - проведення масових заходів з не більше ніж 1 лю-

диною на 5 кв.  м;

 - проведення заходів в театрах або кінотеатрах із 
заповненою на 50%;

 - перевезення пасажирів тільки в рамках сидячих 
місць.

«Якщо починають змінюватися індикатори п’ять 
днів поспіль, то відразу ми починаємо переходити в 
жовтий або помаранчевий, або червоний рівні,» - до-
дав Степанов.За його словами, в районах, які будуть 
перебувати в «зеленій» зоні, дозволено відкривати са-
наторні установи, але з дотриманням певних правил, 
які надасть МОЗ.

Відзначимо, що зараз Вінницька, Волинська, За-
карпатська, Івано-Франківська, Львівська, Харківська 
та Чернігівська області не відповідають критеріям 
ослаблення карантинних обмежень.  У цих регіонах 
відзначається проблема з показниками тестування 
на 100 тисяч жителів, заповненням ліжок у лікарнях, 
динамікою захворюваності порівняно з попереднім 
періодом.

ТРИВАЛА БОРОТЬБА 
фермерів під егідою Асоціації 
фермерів та приватних 
землевласників України 

за землі постійного користування 
вийшла на новий етап. Великою 
Палатою Верховного Суду ухвалені 
Постанови у справі № 922/989/18 
(провадження 12-205гс19) та у справі 
№ 179/1043/16-ц(провадження № 
14-63цс20) від 23 червня 2020 р. 
щодо збереження фермерських 
земель постійного користування за 
фермерським господарством в разі 
смерті особи, на яку був виданий 

Вітаю побратимів з перемогою!                    
державний акт. Це надзвичайно 
важливі постанови для фермерства, 
Тривала боротьба фермерів 
під егідою Асоціації фермерів 
та приватних землевласників 
України за землі постійного 
користування вийшла на новий 
етап. Великою Палатою Верховного 
Суду ухвалені Постанови у справі 
№ 179/1043/16-ц (провадження 
№ 14-63цс20) за позовом СФГ 
«СПАС» Магдалинівського району 
Дніпропетровської області та у 
справі № 922/989/18 (провадження 
12-205гс19) за позовом СФГ 
«Берізка» Богодухівського району 
Харківської обл. від 23 червня 2020 
р. щодо збереження фермерських 
земель постійного користування за 
фермерським господарством в разі 
смерті особи, на яку був виданий 
державний акт. Це надзвичайно 
важливі постанови для фермерства, 
оскільки до цього часу фермерські 
родини масово втрачали ці 
землі під тиском чиновників, 
«правоохоронців». Тепер позиція 
Верховного Суду України дає 

можливість захистити фермерські 
господарства від знищення шляхом 
запровадження найвищою судовою 
інстанцією єдиної правозастосовчої 
практики для всіх судів країни.
Ключові тези Постанов
 «Велика Палата Верховного 
Суду дійшла висновку, що у 
правовідносинах постійного 
користування земельною ділянкою, 
наданою засновнику фермерського 
господарства, відбувається фактична 
заміна користувача й обов`язки 
землекористувача переходять до 
фермерського господарства з дня 
його державної реєстрації.
Законодавством, чинним на момент 
створення СФГ, було передбачено 
одержання земельної ділянки як 
обов`язкової умови для набуття 
правосуб`єктності СФГ як юридичної 
особи. Водночас одержання 
громадянином державного акта, 
яким посвідчувалося право на 
земельну ділянку для ведення СФГ, 
зобов`язувало таку фізичну особу 

в подальшому подати необхідні 
документи до відповідної місцевої 
ради для державної реєстрації СФГ. 
Тобто закон не передбачав права 
громадянина використовувати 
земельну ділянку, надану йому в 
користування для ведення СФГ, без 
створення такого СФГ.
Велика Палата Верховного 
Суду зазначає, що у разі смерті 
громадянина - засновника 
селянського (фермерського) 
господарства право постійного 
користування земельною ділянкою, 
наданою для ведення фермерського 
господарства його засновнику, не 
припиняється зі смертю цієї особи, 
а зберігається за фермерським 
господарством, до якого воно 
перейшло після створення 
фермерського господарства».

З повагою, Президент Асоціації 
фермерів та приватних 
землевласників України                      

Микола СТРИЖАК.
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В УКРАЇНІ планується запровадити 
податок на земельні паї. Відповідний 
законопроект «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України та 
інших законів України щодо детінізації 
виробництва сільськогосподарської 
продукції» №3131 зареєстрували ще 
27 лютого 2020 року. В червні його 
включили до порядку денного. А 
податковий комітет ВР рекомендував 
прийняття документу за основу.
Авторами законопроекту стала низка 
депутатів із партії «Слуга народу» та 
Довіра». Серед них Микола Сольський, 
Давид Арахамія, Олег Тарасов, Артем 
Нагаєвський, Мар’ян Заблоцький, 
Павло Халімон, Олег Кулініч, Андрій 
Мотовиловець та Микола Кучер.

Що говорять автори
За словами авторів законопроекту, 
сьогодні в Україні існує тіньовий 
ринок оренди земель. І за оцінками 
експертів він становить 28% від загальної 
площі сільськогосподарських земель 
або близько 12 млн га з 42 млн. га 
сільгоспземель України. При цьому в 
офіційній оренді перебуває близько 25 
млн. га.
У 2019 році обсяг тіньової оренди с/г 
земель в Україні складав від 19 до 69 млрд 
.грн. При цьому втрати бюджетів всіх 
рівнів від недоотримання податків та 
інших платежів становлять 6-22 млрд. грн 
на рік.
Ще одна проблема — приховування 
деякими виробниками реально 
отриманих доходів від реалізації власної 
продукції та уникнення їх оподаткування. 
За словами авторів ідеї «податку на 
паї», значна кількість власників землі 
не декларує доходи, отримані від 
використання землі. Тому виробники, 
які сплачують податки, опиняються у 
нерівних умовах з «мінімізаторами».
З цих причин автори законопроекту 
пропонують ввести поставлене податкове 
зобов’язання (ППЗ), рівне для всіх 
власників та користувачів земельних 
ділянок сільгосппризначення. Воно має 
стимулювати орендодавців обробляти 
свою землю та сплачувати податки або ж 
офіційно оформляти відносини оренди 
та праці.

А що в реальності?
За даними Держгеокадастру, земельні 
паї має близько семи млн. українців. 
Середній пай — 4 гектари (це майже 
6 тис. грн податку за рік за земельний 
пай). Близько 4,5 млн. власників паїв є 
одноосібниками. Це значить, що вони 

ОДАТОК НА ПАЙ
Шість тисяч гривень податку - за пай. Кому доведеться 
заплатити. Депутати пропонують запровадити мінімальний 
податок за кожний гектар ріллі. Заплатити доведеться всім, 
хто володіє сільськогосподарською землею.

обробляють пай самостійно. Решта паїв 
здається в оренду.
Починаючи з 2014 року,  кількість 
одноосібників зростає. Власники 
відмовляються здавати землю в оренду та 
обробляють її самі.
У деяких випадках такий бізнес дійсно 
не офіційний та не сплачує податки. Не 
рідкість і випадки, в яких ділянку здають, 
але не оформляють договір оренди 
офіційно, часто таким зловживають і 
крупні агрохолдинги.
Разом з тим, одноосібники, які 
виробляють продукцію не лише для 
власних потреб, а і для реалізації, 
сплачують земельний податок, який 
встановлює громада відповідно до 
нормативної грошової оцінки (НГО). 
У середньому це 150-300 грн за гектар. 
Якщо ж одноосібник має більш як два га 
власної землі та реалізує продукцію, то 
має декларувати доходи та сплачувати 
податок у 18% від доходу.
Паралельно великі агропідприємства 
не сплачують «драконівські» податки 
завдяки спрощеній четвертій групі 
оподаткування. Але їх податки все одно 
будуть більшими, ніж в одноосібників 
завдяки більшим масштабам 
підприємства.
Виходить, що новий податок практично 
не вплине на великі господарства. 
Адже вже зараз вони платять близько 
1500 грн за гектар з ПДВ. І згідно із 
законопроектом №3131 їм нічого 
додатково платити не доведеться. Не 
зважаючи не це, представники великих 
агрокомпаній стверджують, що зараз 
вони не у вигідному становищі перед 
одноосібниками, які сплачують менше.
Економіст Київської школи економіки 
Олег Нів’євський говорить, що цей 
законопроект приведе до витіснення 
дрібних фермерів з їхньої землі 
великими агрокомпаніями. Адже селян 
змусять позбуватися землі, утримувати 
яку багатьом стане невигідно.
«Великі підприємства платять мінімум 
податків завдяки спрощеній четвертій 
групі оподаткування. Це близько 300 
гривень з гектара єдиного податку, який 
замінює собою два податки: земельний 
і податок на прибуток», — говорить 
Нів’євський.
До того ж, юрособи не є кінцевими 
платниками решти податків (ПДВ на 
паливо, насіння або добрива). Тому 
нейтралізують їх при продажу своєї 
продукції, переклавши на кінцевого 
споживача. Натомість одноосібники не є 
юридичними особами та не мають такої 
можливості.

Що робити ,якщо ви не 
обробляєте свій пай 
та не здаєте в оренду?
Якщо законопроект буде прийнятий 
в поточній редакції, то він просто 
витіснить одноосібників. На додаток, 
після того як вступить в дію закон про 
зняття мораторію, багатьом буде краще 
продати землю. Обробляти її самостійно, 
чи просто утримувати буде не вигідно.
Адже якщо ви маєте свій пай, але 
не обробляєте його та не здаєте в 
оренду, то податок платити все одно 
потрібно. Законопроект передбачає 
необхідність сплати поставленого 
податкового зобов’язання всіма 
власниками, постійними користувачами 
або орендарями земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення.
Не сплачувати податок можуть лише 
фізичні особи, що є власниками або 
постійними користувачами земельних 
ділянок із сільськогосподарськими 
угіддями, розміри яких не перевищують 
норми безоплатної приватизації для 
ведення садівництва (до 0,12 гектара), 
будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (у селах — не більше 
0,25 гектара, в селищах — не більше 
0,15 гектара, в містах — не більше 0,10 
гектара), для індивідуального дачного 
будівництва (не більше 0,10 гектара). 
А також для ведення особистого 
селянського господарства, проте не 
більше 0,5 гектара.
Член правління Спілки 
землевпорядників України та заступник 
голови «Земельної спілки України» 
Андрій Мартин каже, що власники паїв, 
які не передані в користування, а також 
одноосібники отримають мінімальне 
податкове навантаження у розмірі п’ять 
відсотків від нормативної грошової 
оцінки земель, що у середньому по 
Україні складатиме 1500 гривень за 
гектар ріллі.
Якщо ж земельну ділянку офіційно 
передати в оренду, то сплачувати 
податок буде орендар, а для 
власника земельної ділянки нічого не 

змінюватиметься — він і надалі має 
отримувати передбачену орендну плату 
у передбаченому договором розмірі.
«Слід відзначити, що у разі перебування 
земельної ділянки у легальній оренді, 
при якій орендарем сплачуються всі 
передбачені законодавством податки, 
розмір податкового навантаження 
фактично залишиться незмінним», — 
говорить Мартин.

Що у підсумку?
Законопроектом встановлена формула, 
за якою обчислюється податок. ППЗ = 
НГО × S × 0,05 × М/12, де:
ППЗ — поставлене податкове 
зобов’язання;
НГО — нормативна грошова оцінка 1 га 
земельної ділянки:
для земельних ділянок, нормативна 
грошова оцінка яких проведена, 
– нормативна грошова оцінка 1 га 
відповідної земельної ділянки;
для земельних ділянок, нормативна 
грошова оцінка яких не проведена, – 
нормативна грошова оцінка 1 га ріллі  по 
області;
S — площа земельної ділянки, га;
М — кількість повних календарних 
місяців, протягом яких для такої 
земельної ділянки обчислюється 
поставлене податкове зобов’язання.
Станом на 01.01.2020 р. середня НГО 
становить близько 30 тис. грн. Виходячи 
з середньої НГО, мінімальний податок 
становитиме 1500 грн за гектар. 
Пам’ятаємо, що середній пай по Україні 
— 4 га. Тобто, якщо ви маєте пай, але 
не знаєте його в оренду чи не сплачуєте 
податків з прибутку, то податок складе 
близько 6 тис. грн в рік.
З одного боку це змусить власників 
здавати свої паї в оренду офіційно, 
аби було вигідно утримувати 
ділянку. З другого — позбавить 
конкурентоспроможності одноосібників. 
І ті також будуть змушені здавати свою 
ділянку в оренду. Але якщо орендаря 
з вигідними умовами не знайдеться, то 
єдиним виходом стане продаж.

З метою надання роз’яснень платникам ПДВ деяких положень постанови Кабінету Міністрів Укра-
їни від 11 грудня 2019 року № 1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації по-
даткової накладної/ розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних», фахівцями 
управлінь, які утворені на правах відокремлених підрозділів Головного управління ДПС у Дніпро-
петровській області а саме: Західно-Донбаського (16.07.2020), Соборного (17.07.2020), Лівобережного 
(21.07.2020) та Дніпровсько-Новомосковського (22.07.2020), протягом двох тижнів липня організовані 
та проведені з платниками ПДВ – представниками бізнесу (аграрний бізнес, транспортна галузь та 
інші), зустрічі на тему «Зупинення податкових накладних, деякі особливості заповнення Таблиці 
даних платника податку на додану вартість» у режимі он-лайн. 
У заходах також взяли участь фахівці Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (далі 
– ГУ ДПС): начальник управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДПС Каліногорська Вікторія, 
начальник управління комунікацій ГУ ДПС Осипова Манушак, начальник управління податкового 
моніторингу ГУ ДПС Сіданченко Вікторія та начальник відділу супроводження судових спорів за 
представництвом інтересів ДПС управління правового забезпечення ГУ ДПС Кабак Сергій.
Платникам ПДВ надані роз’яснення щодо причин зупинення реєстрації податкової накладної/
розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, дій суб’єктів господарювання 
у таких ситуаціях, особливостей заповнення Таблиці даних платника податку на додану вартість 
(далі – Таблиця) та надання пояснень про фінансово-господарську діяльність платника ПДВ.
Зустрічі проходили у форматі конструктивного діалогу, під час якого платники ПДВ отримали від-
повіді від фахівців ГУ ДПС на актуальні питання з цієї тематики, зокрема, по заповненню Таблиці, 
інформаційного наповнення пояснень та наявності відповідних документів.
Представники бізнесу висловили подяку за організовані заходи та сподівання на проведення і у 
подальшому таких зустрічей для розгляду нагальних питань, що виникають у суб’єктів господарю-
вання під час проведення діяльності.

 Пальмирівська сільська рада П’ятихатського 
району Дніпропетровської області оголошує 

конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності у 
сфері оцінки земель для проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки, розташованої 
за адресою: вул. Калинова, 37, с. Трудолюбівка, 

П’ятихатський район, Дніпропетровська 
область, площею 0,2337 га, кадастровий номер 

1224584800:11:002:0044.
Документи для участі у конкурсі надавати за 
адресою: вул. Центральна, 32, с. Пальмирівка, 

П’ятихатський район, Дніпропетровська область, 
поштовий індекс – 52131.

На запечатаному конверті, крім поштових рекві-
зитів, слід зробити позначку «На конкурс з відбору 

виконавців послуг з виконання робіт з оцінки 
земель» із зазначенням об’єкта та дати проведення 
конкурсу. У конверті мають міститися підтверджу-

ючі документи з їх описом та окремий запечата-
ний конверт з конкурсною пропозицією.

До підтверджуючих документів, які необхідно на-
дати належать:

- заява про участь у конкурсі з відбору виконавців 
послуг з виконання робіт із оцінки земель; 

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фі-
зичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб 
- платників податків, або копія сторінок паспорта 
для осіб, які через свої релігійні переконання від-

мовляються від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків та повідомили 

про це відповідний орган державної податкової 
служби і мають відмітку у паспорті (для претен-

дента – фізичної особи - підприємця);
- згода на обробку персональних даних (для пре-

тендента - фізичної особи - підприємця);
копії установчих документів претендента та довід-
ки про присвоєння йому ідентифікаційного коду 
згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної 

особи); - копія(ї) ліцензії(й);
- копії кваліфікаційних документів оцінювачів пре-
тендента, яких буде залучено до проведення оцінки 
та підписання звіту про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки;
- проект завдання на виконання послуг з виконання 
робіт з оцінки земель, у якому, зокрема, має бути 
зазначено вид документації із оцінки земель, яку 

пропонує розробити претендент, 
- перелік вихідних даних, які необхідно надати та 
перелік документів і матеріалів, які будуть пред-

ставлені за результатами виконаних робіт.
Конкурсна пропозиція претендентів подається 
в запечатаному конверті і має містити пропози-
цію про вартість виконання робіт з урахуванням 
податку на додану вартість, калькуляції витрат, 

пов’язаних з виконанням робіт, а також строк вико-
нання (у календарних днях), якщо він визначений в 

інформації про проведення конкурсу.
Приймання заяв припиняється за п’ять робочих 

днів до дати проведення конкурсу.

Конкурс буде проведено 3 вересня 2020 року 
у приміщенні Пальмирівської сільської ради 

П’ятихатського району Дніпропетровської області 
за адресою: вул. Центральна, 32, с. Пальмирівка, 
П’ятихатський район, Дніпропетровська область 

о 9 годині. 
Тел. для довідок 0974874058, 
е-mail: palmsilrada@ukr.net

На Дніпропетровщині проведені 
зустрічі у форматі дистанційних 
комунікацій
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 «У МІЖНАРОДНОМУ АЕРОПОРТУ 
«Бориспіль» затримали іноземного 
туриста із радіоактивним  
сувеніром.  Під час перевірки 
його  багажу спрацювала система 
контролю «Янтар». Серед речей 
прикордонники виявили  старий 
корабельний годинник, рівень гамма-
випромінювання якого у 10 разів 
перевищував допустиму норму. За 
словами туриста, він придбав  сувенір 
на одному з київських ринків,  і навіть 
не підозрював про небезпеку». Такі 
ситуації та інформаційні повідомлення  
від прикордонників чи митників  – не 
рідкість.  Держприкордонслужба в 
пункті «Шегині» зупинила львів’янина 
при спробі виїхати до Польщі із  
«брудним»  підводним годинником. 
А в пункті «Краківець», під час 
перевірки рейсового автобусу «Київ-
Щецин»,  серед валіз  знайшли аж п‘ять 
радіоактивних авіаційних хронометрів. 
 Масові спроби переміщення 
радіоактивних предметів через 
кордон свідчать про наявність 
великої кількості джерел іонізуючого 
випромінювання (ДІВ), які  знаходяться 
поза межами державного регулювання 
та  становлять велику загрозу  життю 
та здоров’ю  людей. Виникає питання: 
що саме може бути джерелом 
радіоактивного випромінювання,  та 
яким чином ДІВ з’явилися «на руках» у 
звичайних людей?

Покинуті напризволяще
ДІВ, які  не перебувають під контролем 
державних регуляторних органів,  
називають «покинутими». Цей термін 
розповсюджується на загублені, 
викрадені, викинуті  на  смітник 
чи   в брухт предмети. Авіаційні та 
корабельні хронометри, датчики, 
компаси, манометри, тумблери, 
приціли. Ще до початку 70 років 
минулого століття світломасу 
із вмістом радіоактивних солей 
густо наносили на ці прилади для 
кращої видимості у темряві. Ніхто  й 
досі достеменно  не знає, скільки 
військових артефактів з вмістом 
радіоактивних елементів  гуляє 
країною, висить  на стінах, припадає 
пилою у гаражах,  продається на  
сувеніри. 
Якщо говорити про радянські авіаційні чи 
корабельні годинники та їм подібні предмети, 
у яких використовувалась радіоактивна 
фарба, то такі предмети дійсно можуть мати 
понаднормову дозу випромінювання до 800 
мкР/год. ( Нормою вважається випромінення 
до 50 мкР/год.) Біля тіла, наприклад, у 
кишенях, їх краще не носити. Такі речі можна 
було знайти у повоєнні роки на місцях бойових 
дій, де була покинута техніка, також колишні 
військові іноді зберігали такі речі, як воєнні 
трофеї чи сувеніри на згадку», – розповідає 
Начальник служби радіаційної безпеки 
ДНУ ім. О.Гончара Михайло Коптєв.
Але радянська промисловість   
радіоактивними  елементами  
забезпечувала   не лише 
військових. Велика кількість 
обладнання, прилади для повірки 
чи налаштування пристроїв, шахти, 
гірничо-збагачувальні комбінати, 
кар’єри, заводи та фабрики  -  скрізь 
були   і є джерела іонізуючого 
випромінювання різної активності. 
Дуже багато джерел. Їх переміщення, 
зберігання та утилізація ретельно 
відстежувалась. Та після розпаду 
Союзу в Україні  економічна криза. 
Більшість підприємств  змінювали 
профіль,  форму власності, 
зупинялися, занепадали, контроль 
за  джерелами   тимчасово  втратився 
і вони розповзлися країною. 

Радіоактивне поруч: 
небезпечні предмети, 
про які ви не підозрювали

На Дніпропетровщині стартувала  інформаційна кампанія з радіаційної 
обізнаності та контролю «КРОК до безпеки» від Чорнобильського інституту 
досліджень та розвитку.

Для промислово-розвиненої 
Дніпропетровщини ця проблема 
особливо актуальна. 

У променях небезпеки
«Можливо, головна проблема із незаконним 
зберіганням джерел іонізуючого 
випромінювання полягає в тому, що 
люди просто не розуміють наскільки 
це небезпечно! – розповідає завідувач 
обласним Центром радіаційної безпеки 
та медичної радіології обласної клінічної 
лікарні ім. І.І.Мечникова, доктор медичних 
наук, професор Фаїна Кулікова. - Поняття 
«іонізуюче випромінювання» об’єднує різні 
за своєю природою види випромінювання.  
Але їх об’єднує одна особливість. Всі вони 
мають високу  енергію та властивість 
іонізувати і руйнувати біологічні об’єкти.
Залежно від поглинутої дози випромінювання 
та індивідуальних особливостей організму, 
викликані зміни можуть носити зворотний 
або незворотний характер. 
Тривалий вплив доз, які перевищують 
гранично допустимі норми, може виражатися 
у хронічній формі променевої хвороби. 
Віддаленими наслідками променевого ураження 
можуть бути також променеві катаракти, 
злоякісні пухлини, вади у новонароджених, 
якщо вплив іонізуючого випромінювання 
зазнала мати під час вагітності, і багато 
інших патологічних процесів в організмі 
людини. Необхідно також звернути увагу 
на те, що найбільш чутливі до дії радіації 
діти та підлітки, бо в молодому організмі 
усі процеси ділення клітин значно прискорені 
та відбуваються в більшому обсязі, ніж у 
дорослому та похилому віці.
Тож при будь-якій підозрі на наявність 
іонізуючого випромінювання, краще одразу 
звертатися до фахівців і не робити з себе та 
своїх близьких щось на зразок «піддослідних 
кроликів».  Образно кажучи, радіацію не 
цікавить, з якого приводу людина вхопила 
той чи інший небезпечний предмет, і чому не 
хоче його здавати – вона вражає і руйнує, не 
розбираючись, хто винний. І це обов’язково 
потрібно знати!»
 
«Амністія» ДІВ
Ми вирішили поцікавитись 
у пересічних жителів 

Дніпропетровщини, як би вони 
діяли, виявивши радіоактивний 
предмет?  Більшість опитаних 
відповіла, що зателефонували б 
до Служби надзвичайних ситуацій 
чи  в поліцію.  Проте безпечно 
зазначають, що  мало вірять у 
контакт  із джерелами  іонізуючого 
випромінення в  повсякденному 
житті. Хоча  кількість небезпечних  
радіоактивних предметів, яку 
виявляють та передають на зберігання 
до  Дніпропетровського міжобласного 
спеціалізованого комбінату «Радон», 
свідчить  про зворотне. І саме 
необізнаність громадян з проблемою 
ставить їх життя та здоров’я під 
загрозу. Адже не всі  виявлені ДІВ 
можна ідентифікувати «на око». 
Для цього потрібні дозиметри 
та фахівці. Ще одним фактором, 
який перешкоджав виявленню та 
здачі радіоактивних матеріалів до 
спецпідприємств, був закон. До 2016 
року  діяла 265 стаття Кримінального 
кодексу, яка передбачала покарання 
до п’яти років позбавлення волі за 
незаконне володіння чи поводження 
із радіоактивними матеріалами. 
Але Верховна Рада внесла зміни, 
скасувавши будь-яку відповідальність  
у разі добровільного повідомлення 
чи здачі  джерел іонізуючого 
випромінення громадянином. 
Та  більшість  українців  про зміни  
навіть не чули. Тому цей факт став 
поштовхов для  початку інформаційної 
кампанії з радіаційної обізнаності та 
контролю «КРОК до безпеки», яку  в 
Дніпропетровській області  реалізує   
громадська спілка  «Чорнобильський 
інститут досліджень і розвитку» за 
підтримки урядів України та  США.  
«До 2016-го року будь-яке поводження з 
радіоактивними матеріалами підлягало 
кримінальній відповідальності. Тобто, якщо 
громадянин знайшов джерело іонізуючого 
випромінювання або радіоактивний елемент, то 
цим займалася СБУ, проводилося розслідування, 
з’ясовувалося як воно потрапило до цього 
громадянина. Якщо доводили, що він вкрав 
або приховав його, то за це була кримінальна 
відповідальність. Що змінилося зараз? У грудні 

2016-го року статтю 265 ККУ було змінено 
і додано умову, що добровільна здача, 
добровільне повідомлення про знаходження 
джерел іонізуючого випромінювання або 
просто про те, що у вас є це джерело, 
підпадають під амністію. Такий громадянин 
не несе кримінальної відповідальності, навіть 
якщо це джерело в нього зберігалося тривалий 
час», – зазначає керівник проекту 
«КРОК до безпеки» Чорнобильського 
інституту досліджень і розвитку Олена 
Сальник.
При цьому,  будь-які спроби продати 
радіоактивні елементи  - все ще 
кримінал. Приміром,  у Вільнянському 
районі Запорізької  області жінка 10 
років зберігала у своєму  господарстві 
шість контейнерів із  43  кг урану. 
Коли захотіла  його продати  -  одразу  
була  арештована  і згодом  засуджена 
до двох років позбавлення волі. У 
Бердянську СБУ арештувала чоловіка, 
який два роки тримав у орендованому 
гаражі небезпечні радіоактивні 
матеріали і також намагався їх 
продати. А в Івано-Франківській 
області  спецслужби затримали 
цілу банду, яка везла у багажнику 
автомобіля  більше кілограма  урану  
на продаж. Їх також засудили.  Звісно, 
у всіх цих випадаках «підприємливі 
камікадзе» ставили під величезну 
загрозу не лише себе, а й  тисячі 
людей навколо. Адже   радіація не має 
ні кольору,  ні смаку і вбиває   живі 
організми  тихо та невблаганно. 
 Радіоактивне забруднення    у 
нас асоціюється, насамперед,  із 
глобальними техногенними 
аваріями та катастрофами на кшталт 
Чорнобиля чи Фукусіми. Але ми навіть 
не підозрюємо, що радіоактивна 
небезпека може бути зовсім поруч 
у вигляді малопримітних джерел 
іонізуючого випромінення.  І  проста  
обізнаність про це може врятувати 
життя. Як і прості правила.  Виявили 
предмет із значком радіаційної 
небезпеки чи  маєте підозру на  його 
радіоактивність – відійдіть подалі, 
не чіпайте   руками.   Обов’язково 
повідомте рятувальників, поліцію чи  
представників місцевих органів влади. 
І спіть спокійно та живіть довго. 

Небезпечні 
ДІВ
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Латинський вислів
! Добрі судові рішення зміцнюють правосуддя

Окрім того, не 
призначаються та не 
проводяться вибори 
депутатів Верховної Ради, 
депутатів місцевих рад 
та сільських, селищних, 
міських голів на тимчасово 
окупованих територіях, в 
окремих районах, містах, 
селищах і селах Донецької і 
Луганської областей.
Як відбуватимуться вибори?
1 січня 2020 року набув 
чинності новий Виборчий 
кодекс України, який 
передбачає декілька новацій 
у проведенні місцевих 
виборів. Зокрема місцеві 
вибори будуть проводитись 
за двома системами: 
партійна пропорційна 
система та відкриті 
виборчі списки для міст 
із населенням від 90 тис., 
мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків 
дозволить виборцям 
голосувати не лише за 
партію, а й за конкретного 
кандидата, якого вони хочуть 
бачити при владі.
Отже, на виборах 
депутатів місцевих рад 
буде застосовуватися дві 
різні виборчі системи, 
залежно від типу виборів та 
величини адміністративно-
територіальних одиниць:
у містах з кількістю 
виборців до 90 тисяч осіб: 
мажоритарна система 
відносної більшості 
з голосуванням у 
багатомандатних виборчих 
округах – для виборів 
депутатів сільських, 
селищних, міських і 
районних у містах рад, рад 
відповідних ОТГ, а також 
районних рад;
у містах з кількістю виборців 
90 тисяч і більше осіб: 
пропорційна система з 
відкритими партійними 
списками – для виборів 
депутатів обласних, міських 
рад і міських ОТГ. Право 
на участь у розподілі 
депутатських мандатів 
матимуть лише ті місцеві 
організації партій, які 
подолають 5-відсотковий 
виборчий бар’єр у межах 

Місцеві вибори - 2020: 

Місцеві вибори будуть 
проводитись за двома 
системами: партійна 
пропорційна система та 
відкриті виборчі списки для 
міст із населенням від 90 тис., 
мажоритарна - для решти. 
Але більшість питань все ще 
залишаються не врегульованими
Місцеві вибори в Україні 
відбудуться 25 жовтня 2020 
року. Таке рішення 15 липня 
ухвалила Верховна Рада. 
Щодо виборів до обласних 
рад Донецької і Луганської 
областей, то вони проводитися 
не будуть. Адже, на жаль, 
забезпечити представництво 
спільних інтересів усіх 
територіальних громад області 
поки що неможливо. Вибори 
на цих територіях можна 
буде проводити тільки після 
припинення тимчасової 
окупації та збройної агресії Росії 
проти України.

відкриті виборчі списки, фінансування та зміна місця голосування
єдиного багатомандатного 
округу.
На виборах сільських, 
селищних, міських голів також 
будуть застосовуватися дві різні 
виборчі системи, залежно від 
величини адміністративно-
територіальних одиниць:
для виборів сільських, 
селищних, міських голів, а 
також старост: мажоритарна 
система відносної більшості 
з голосуванням в єдиному 
одномандатному окрузі;
для виборів міських голів у 
містах з кількістю виборців 
90 тисяч і більше осіб 
мажоритарна система 
абсолютної більшості.
Та «слуги 
народу»зареєстрували ще 
одні нові зміни до Виборчого 
кодексу, які парламент вже 
встиг ухвалити у першому 
читанні.
У містах з населенням від 15 
тис. осіб вибори пропонують 
проводити за пропорційною 
системою за відкритими 
списками.
Окрім цього, Рада має намір 
запровадити практику 
використання інноваційних 
технологій у виборчому 
процесі, як-от голосування 
на дільниці за допомогою 
комп’ютера; підрахунок голосів 
за допомогою електронних 
систем та інше, подачу 
документів кандидатами в 
режимі онлайн.
Згідно із проектом, обласні 
організації партій зможуть 
висувати кандидатів на 
місцевих міських виборах 
і подавати кандидатури до 
складів виборчкомів замість 
міських і районних організацій, 
якщо останні відсутні в 
структурі партії.
Як укрупнення районів вплине 
на місцеві вибори?
Окрім того, у Раді 
зареєстровано проект 
постанови про утворення 
та ліквідацію районів, який 
фактично передбачає значне 
укрупнення районів, що істотно 
впливатиме на здійснення 
окремих виборчих процедур 
під час організації підготовки 
та проведення місцевих 
виборів. У разі його ухвалення 

до складу низки новоутворених 
районів входитимуть понад 
700 виборчих дільниць, а 
отже, відповідні районні 
виборчі комісії повинні 
будуть забезпечувати як 
утворення відповідної кількості 
дільничних комісій, так і 
адміністрування виборчого 
процесу на них. 
У Центральній виборчій 
комісії зазначили, що в разі 
неухвалення рішення про 
утворення нових районів 
украй необхідно буде вносити 
корективи, зокрема до 
виборчого законодавства, 
оскільки, за рішенням 
уряду, окремі новоутворені 
громади належать за 
чинним адміністративно-
територіальним устроєм до 
різних районів, що спричинить 
значні проблеми стосовно 
проведення виборів у районні 
ради, оскільки організаційно 
неможливо буде віднести 
територію таких громад 

до конкретного району. Це 
зумовить невизначеність щодо 
утворення округів, організації 
голосування, транспортування 
виборчої документації, 
встановлення підсумків та 
результатів голосування в таких 
громадах і районах.

Грошова застава 
для кандидатів
У рамках оновлення Виборчого 
кодексу заставу для партій, 
які йдуть до місцевих рад, 
зменшили. Проте відповідний 
законопроект Верховна Рада 
підтримала поки що лише у 
першому читанні.
Раніше сума застави для партій 
на місцевих виборах становила 
суму, визначену за формулою: 4 
мінімальні зарплати на кожні 10 
000 виборців. Законопроектом 
№ 2769 її хочуть змінити на 4 
мінімальні зарплати на кожні 90 
000 виборців. 
Також Рада підтримала у 
першому читанні ініціативу 

про заставу для кандидатів, 
які йтимуть за мажоритаркою 
(раніше цього не було) в розмірі 
20% від мінімальної зарплатні. 
Для висуванців за партійними 
списками (великі міста) застава 
зменшиться вчетверо. Отже, 
на кожні 10 тис. виборців у 
містах з понад 90 тис. населення 
кожній партії (за своїх майбутніх 
депутатів у міськраді) на старті 
виборів доведеться спочатку 
викласти одну мінімальну 
зарплатню (станом на сьогодні 4 
тис. 723 грн), а за мера - близько 
1 млн грн.
Громадяни України цьогоріч 
можуть змінити свою виборчу 
адресу онлайн для участі в 
голосуванні на місцевих виборах.
Для зміни виборчої адреси 
Центральна виборча комісія 
запустила електронний сервіс на 
сторінці Держреєстру виборців.

Як змінити місце 
голосування?
Подати заяву через особистий 
кабінет виборця;
завантажити один із документів: 
довідку ВПО, договір оренди 
житла чи документ про право 
власності на житло тощо.
У Мінцифри наголошують, що 
виборча адреса буде визначена 
як постійна та не підлягає 
повторній зміні протягом 
наступних шести місяців.
Скільки бюджетних коштів 
передбачено на місцеві вибори 
- 2020?
У зв’язку із пандемією 
коронавірусу Covid-19 влада 
значно скоротила державний 
бюджет на 2020, направивши 
кошти у фонд боротьби із 
коронавірусною інфекцією 
та її наслідками. Внаслідок 
чого на фінансування міських 
виборів - 2020 залишили.
Та оскільки більша частина 
виділених коштів у фонді так і 
залишилась не використаною, 
парламент вирішив повернути 
їх назад туди, звідки їх було 
взято раніше. В тому числі 
фінансування місцевих виборів 
збільшили.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ

Земля від президента України
Базова зі згаданих постанов ухвалена за 

позовом Ганни Спасенко, голови селянсько-
го (фермерського) господарства «СПАС» 
з с. Чернетчина, яке розполонилося біля 
Орелі в Магдалинівському районі неподалік 
Полтавщини. Та не лише подальша доля 
«СПАСУ» (як і всіх інших фермерських гос-
подарств держави) вирішилася таки у Києві. 
Столиця України, як не дивно, зіграла вирі-
шальну роль і у його створенні! Ось що про 
це розповідає Ганна Романівна:

- Наприкінці 90-х років ми з чоловіком 
Володимиром Микитовичем були звичай-
ними колгоспниками. Коли почався фер-
мерський рух, вирішили працювати на зем-
лі самостійно. Але виділяти нам ріллю для 
фермерства ніхто в Чернетчині, і так само у 
Магдалинівці, й гадки не мав. «То ще нічого 
не значить, говорили, що Володимир Мики-
тович чимало літ відпрацював на тракторі і 
комбайні – а інституту ж у нього немає!» Так 
у нас сусід агроном, кажемо, підсобить… «Та 
ні, без інституту ви собі нічого і в голови не 
кладіть!» – такою була категорична відмова. 
Вирішили їхати до Кучми, він тоді був пре-
зидентом. Два дні чекали прийому, ночува-
ли прямо на вокзалі… Хтось із чинів у при-
ймальні питає: «А що ви що собі думаєте, 
у Кучми є земля, і він роздає її всім бажаю-
чим?» То коли у Магдалинівці ніхто не може 
дати, кажу, значить, президент повинен це 
зробити!

Зайти до кабінету дозволили тільки 
мені. Леонід Кучма вислухав мою розповідь 
і направив до заступника, той допоміг офор-
мити трактора в лізинг. Але і після Києва 
землю зразу не дали, іще попоїздили за 25 
км до Магдалинівки. А наступного року до-
велося повернути трактора, бо з виділених 
для фермерства 37, 2 га ріллі через орільську 
повінь 15 гектарів опинилися під водою, тож 
не було коштів на черговий платіж. Пізніше 
стяглися на інший трактор, так і хазяйнува-
ли з 1997-го своєю родиною з дітьми, як і всі 
фермери.

Суд 1-ї інстанції розглядав 
справу… 1 рік і 2 місяці
Поки діда, поти й хліба, поки баби, поти 

й ради, каже народна мудрість. Коли Воло-
димир Спасенко пішов у серпні 2015-го за 
вічну межу, фермерську землю «СПАСУ» 
почали мати на оці деякі заздрісники. Їм 
закортіло її забрати, та Ганна Спасенко з ро-
диною, всупереч чужій злій волі, не кинула 
власну справу. Звернулася до рідної своєї 
Асоціації фермерів та приватних землевлас-
ників Дніпропетровської області, де адвокат 
Євгеній Падашуля підготував позов до Маг-
далинівського районного суду про визнання 
права власності на спадщину за законом. 
Далі його фаховий коментар судових пери-
петій:

«Треба було довести, що і ми – люди»
Фермерський рух в Україні 
отримав нарешті сприятливе 
«зелене світло» для подальшого 
розвою і поступу. Давно 
очікувана українською 
фермерською спільнотою справді 
революційна подія сталася в 
Києві 23 червня, коли Велика 
Палата Верховного Суду України 
ухвалила дві тотожні за змістом 
постанови щодо збереження 
земель постійного користування 
за фермерським господарством 
в разі зміни його засновника. Це 
надзвичайно болюче питання 
для багатьох фермерів, які 
продовжили святу батьківську 
хліборобську справу на рідній 
землі. Відтепер потуги усіляких 
утисків спадкових фермерських 
господарств визнані 
незаконними, а постійним 
користувачем землі визнане ФГ з 
часу реєстрації.

- Перш за все слід зазначити, що в пору-
шення вимог ч. 2 ст. 157 ЦПК України справа 
знаходилася на розгляді Магдалинівського 
суду з 11 листопада 2016 року по 28 груд-
ня 2017 року! На час винесення рішення по 
справі вже давно були порушені визначені 
строки її розгляду. Суд в особі судді і голо-
ви Магдалинівського районного суду Тетяни 
Ковальчук навіть не намагався аналізувати 
матеріали справи і давати відповіді на кон-
куренцію норм права в фабулі, а з власної 
ініціативи дослівно відтворив постанову ВСУ 
від 5 жовтня 2016 р. у справі № 6-2329цс16. 
Також суд не провів повного та всебічного 
розгляду справи, навіть не забезпечив явку 
в судове засідання третьої особи - головно-
го управління Держгеокадастру у Дніпро-
петровській області. Все це і призвело до 
ухвалення необ’єктивного рішення. Позов 
задоволено частково, за Ганною Спасенко, 
в порядку спадкування за законом після 
померлого чоловіка Володимира Спасен-
ка, залишені права засновника селянського 
(фермерського) господарства «СПАС», у 
визначеному Статутом господарства обсязі. 
В частині позовних вимог щодо права по-

стійного користування земельною ділянкою 
«СПАСУ» - відмовлено.

А підставою відмови щодо користування 
землею, як зазначено в рішенні суду, є те, що 
«між власником спірної земельної ділянки 
(держава) та головою СФГ «СПАС» (В. Спа-
сенко) не укладався договір, положеннями 
якого передбачалась можливість передачі 
в порядку спадкування права користуван-
ня чужою земельною ділянкою для сіль-
ськогосподарських потреб (емфітевзис)». 
Ось таке дивовижне рішення сліпої Феміди 
– фермерське господарство і права засно-
вника на нього передані дружині покійного 
фермера, але право користування основним 
засобом виробництва сільгоспкультур – зе-
мельною ділянкою господарства – за спадко-
ємицею не визнане. А ця земля ще 19 серпня 
1997 року розпорядженням голови Магда-
линівської РДА надана Володимиру Спа-
сенку у постійне користування для ведення 
селянського (фермерського) господарства, є 
і державний акт на право постійного корис-
тування землею від 23 лютого 1998 року. Оче-
видно, що такі судові вердикти вирубують 
під корінь законні прагнення селян зберегти 
прадавній спосіб родинного господарюван-
ня на землі, прямо суперечать ЗУ «Про фер-
мерське господарство».

Майже 4 роки 
судових поневірянь
Рішення Магдалинівського суду Ганна 

Спасенко оскаржила у Дніпровському апе-
ляційному суді. Трохи не за рік розгляду 
апеляційної скарги в Дніпрі - 28 листопада 
2018 року - колегія суддів у складі Л. Карата-
євої, І. Ткаченко та Н. Деркач залишила рі-
шення суду першої інстанції без змін. Суди 
вже двох інстанцій погодилися з тим, що 
позивачка успадкувала права засновника 
господарства, але відмовили їй у праві спад-

кування земельної ділянки. Їхній висновок 
- зі смертю особи, яка отримала земельну ді-
лянку у постійне користування для ведення 
селянського (фермерського господарства), 
таке право припиняється, а тому не може 
бути об`єктом спадкування. Не погодив-
шись з цим, Г. Спасенко подала касаційну 
скаргу.

Долю фермерського господарства 
«СПАС» вдруге вирішували в Києві. І 18 
березня 2020 року Верховний Суд у складі 
колегії суддів Першої судової палати Каса-
ційного цивільного суду власною ухвалою 
передав справу на розгляд Великої Палати 
Верховного Суду, обґрунтувавши свої дії ла-
тинським висловом «добрі судові рішення 
зміцнюють правосуддя». Згідно з ухвалою, 
«таке передання є необхідним для вирішен-
ня в умовах земельної реформи виключної 
правової проблеми, а саме: забезпечення 
єдності судової практики щодо спадкування 
земельної ділянки, наданої у постійне корис-
тування на підставі відповідного державного 
акту засновнику фермерського господарства 
для ведення останнього. Крім того, передан-
ня справи на розгляд Великої Палати Вер-

ховного Суду потрібне і для конкретизації 
її висновку, викладеного у постанові від 20 
листопада 2019 року у справі № 368/54/17».

Київ ставить крапки над «і»
А у листопадовій постанові Велика 

Палата Верховного Суду констатувала: «у 
правовідносинах користування наданою 
для ведення селянського (фермерського) 
господарства земельною ділянкою після 
його створення відбувається фактична за-
міна землекористувача з фізичної особи на 
юридичну особу - фермерське господарство. 
Тому виникає питання про застосування 
статті 1219 ЦК України для визначення на-
лежності до обсягу спадкового майна права 
постійного користування земельною ділян-
кою, наданою засновнику для ведення селян-
ського (фермерського) господарства. Ще у 
постанові від 5 листопада 2019 року у справі 
№ 906/392/18 та ж Велика Палата вказала, 
що право постійного землекористування є 
безстроковим і може бути припинене лише 
з передбачених у ст. 141 Земельного кодек-
су України року підстав, перелік яких є ви-
черпним. І зміна засновника ФГ не впливає 
на право постійного користування землею 
фермерським господарством.

Тож наведений Держгеокадастром Укра-
їни аргумент «право користування земель-
ною ділянкою, що виникло в особи на під-
ставі відповідного державного акта, не вхо-
дить до складу спадщини та припиняється 
зі смертю особи, якій належало таке право» 
Велика Палата Верховного Суду відхилила. І 
винесла остаточне рішення, що не підлягає 
оскарженню (скорочено):

«З моменту створення СФГ «СПАС» від-
булася фактична заміна постійного землеко-
ристувача, і обов`язки останнього перейшли 
до селянського (фермерського) господарства 
з дня його державної реєстрації. Дії органів 

державної влади та місцевого самоврядуван-
ня, спрямовані на позбавлення суб`єкта пра-
ва користування земельною ділянкою поза 
межами визначених Земельним кодексом 
підстав, є незаконними».

Відтак величезна за обсягом потуга сва-
вільного тиску, штрафів і судових позовів 
«від імені держави» зупинена. У коментарі 
для газети адвокат Євгеній Падашуля зазна-
чив: «постанова Великої Палати Верховного 
Суду по землях постійного користування 
«СПАСУ» є дійсно революційною, їй пере-
дували 4 роки боротьби. Вона вкрай важ-
лива в контексті ухваленого закону про обіг 
земель, це гарантія збереження фермерської 
спільноти України. Бо дехто вже не знав, 
що й робити. Тепер вся земля з моменту 
створення ФГ залишається за ним». А Ганна 
Спасенко на привітання з перемогою в суді 
відповіла:

- Велике спасибі Євгену Григоровичу, 
це він всього добився і тут, і в Києві! Він мо-
лодчина великий, спокійно, крок за кроком 
робив усе, що слід, і вірив у нашу перемо-
гу. Треба було доказати їм, що і ми – люди. 
Величезна вдячність і Анатолію Івановичу 
(Гайворонському – прим. авт.), що зумів по-
єднати нас в таку потужну Асоціацію. Тепер 
ми з сином Романом, зятем Володимиром, 
онуком-студентом Сергієм, якого ще дід Во-
лодимир навчив працювати на тракторі, не 
чутимемо «порад» здати землю.

У Кривбасі знову «самовільне 
захоплення»
А поки Велика Палата Верховного Суду 

готувала відомі постанови 23 червня ц. р., на 
місцях збільшувався «поживний ґрунт» для 
їхнього ухвалення. І сьогодні та ж «класична» 
схема рейдерства фермерської землі «іме-
нем держави» ще буяє у вже колишньому 
Широківському районі. Ось що повідомила 
редакції голова ФГ «Лариса» Лариса Часто-
кол:

- У нас звичайна історія. У 2016-му, після 
поховання батька Валерія Олексійови-
ча, я їздила в район, була і в начальника 
ГУ Держгеокадастру області з єдиним 
питанням – що тепер робити? Той по-
радив працювати і далі, вчасно платити 
податки. З платежами порядок, сіємо, 
обробляємо. Подала позов до Широків-
ського районного суду про успадкування 
права постійного користування землею 
для ФГ, розглядає суддя Ольга Охнач. Та 
згодом 17 квітня геть несподівано отри-
мала штраф держінспектора управління 
з контролю за використанням і охороною 
земель ГУ Держгеокадастру області Оле-
ни Дубенко в сумі 63 тисячі грн. «за само-
вільне захоплення землі і завдані державі 
збитки». Оскаржую штраф у Дніпров-
ському окружному адміністративному 
суді.  Потім Криворізька місцева прокура-
тура № 1 зненацька виїхала на поле, яке 
використовує ФГ «Лариса», і не раз, але зі 
мною ніхто не спілкується. Ще прокуро-
ри завітали до нашої Гречаноподівської 
сільради – чому не забираєте землю? І від 
імені сільради керівник Криворізької міс-
цевої прокуратури № 1 А. Рибалка подав 
позов до Господарського суду Дніпропе-
тровської області про повернення землі 
сільраді, засідання буде 2 серпня. Працю-
вати ніколи, бігаю по трьох судах.

Такий він, «джентльменський» набір «по-
слуг» правоохоронців «для захисту інтересів 
держави» у тепер Криворізькому районі, на 
батьківщині ЗЕ-президента. Ось як коментує 
цю правоохоронну «атаку» адвокат Євгеній 
Падашуля, що допомагає Ларисі Частокол:

 Суддя, прокурор і держінспектор піш-
ли «по-безпредєлу», вони діють за попе-
редньою змовою з метою «віджиму» землі 
в ФГ «Лариса». Але в Широківському суді 
позов по успадкуванню землі буде задово-
лений, а дві справи в судах Дніпра - автома-
тично припинені, позаяк ФГ «Лариса» своєю 
господарською діяльністю не порушило за-
конодавство.

Очевидно, що так і буде. З перемогою, 
фермерський люде!
       

Підготував Григорій МИКОЛАЙЧУК.
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ПРАВОВЕ ПОЛЕ

ПОЧИНАЮЧИ з 2012 
року, власники легко-
вого автотранспорту 

позбавлені турбот про про-
ходження техогляду. Скасу-
вання техогляду насамперед 
було пов’язане з корупцією 
під час видачі талонів, які 
видавалися за відповідну ви-
нагороду, без проходження 
будь-якого технічного огляду 
автомобіля. Але з 2020 року 
техогляд в Україні для легко-
вих автомобілів збираються 
повернути.

Повернення техогляду в 
Україні пов’язане з двома ос-
новними причинами: по-пер-
ше, це кількість ДТП (яка по-
стійно збільшується), пов’яза-
них з незадовільним технічним 
станом автомобілів; по-друге, 
Україна прийняла на себе зо-
бов’язання після підписання 
в 2014 році Угоди про асоціа-
цію з Європейським союзом, 
на підставі яких в нашій країні 
повинні повернути обов’язко-
вий техогляд легкових і ван-
тажних автомобілів. У зв’язку 
з цим у Верховній Раді зареє-
стровано законопроєкт «Про 
приведення законодавства 
України у сфері автомобіль-
ного транспорту відповідно до 
актів Європейського Союзу», 
прийняття якого передбачає 
нові правила проходження те-
хогляду, в тому числі і обов’яз-
ковий техогляд для легкових 
автомобілів некомерційного 
призначення. Законом перед-
бачено поступовий перехід 
на обов’язкове проходження 
техогляду до 2022 року. Крім 
талона, водії отримують раді-
очастотну мітку, по якій мож-
на буде перевірити справж-
ність техогляду.

В першу чергу введення 
нового закону торкнеться «єв-
робляхарів». Їм доведеться 
проводити техогляд раз на два 
роки, причому перший раз 
- відразу після появи автомо-
біля на території України. Це 
безумовно відіб’ється на кіль-
кості ввезених б / у легковиків 
з країн Європи.

Які автомобілі 
повинні будуть 
проходити техогляд?
Відновлення техогляду 

в новому законі торкнеться 
практично всіх автовласників. 
Ось приблизний перелік тих 
транспортних засобів, власни-
ки яких в обов’язковому по-
рядку повинні будуть подбати 
про проходження техогляду:

•	 Комерційні автомобі-

ТЕХОГЛЯД.Повернення

лі - залежно від виду, від одно-
го до двох разів за рік.

•	 Легкові машини стар-
ше 4-х років - кожні два роки.

•	 Таксі старше 1 року - 
щорічно.

•	 Автобуси старше                      
1 року - щопівроку.

•	 Вантажні авто                                   
до 3,5 тонн старше 4-х років - 
кожні 2 роки.

•	 Вантажні авто понад 
3,5 тонн старше 1 року - що-
річно.

•	 Трактори старше 4-х 
років - кожні 2 роки.

•	 Автомобілі, що пе-
ревозять небезпечні вантажі, 
старше 1 року - кожні півроку.

•	 Мототранспорт з 
об’ємом двигуна понад 125 
куб. см, старше 2-х років - кож-
ні 2 роки.

•	 Спецтранспорт стар-
ше 1 року - щорічно.

Але і без таких змін, техо-
гляд в 2020 році обов’язковий 
для автобусів, вантажівок, ав-
томобілів таксі. Причому для 
вантажних автомобілів, заді-
яних у міжнародних переве-
зеннях, обов’язкова наявність 
міжнародного сертифіката 
технічного огляду (МСТО), от-
римати який також можливо 
на наших українських серти-
фікованих СТО.

Кому не потрібно прохо-
дити техогляд 2020 на Україні

Виняток в законі зроблено 
тільки для тих власників авто-
мобілів, хто купує своє авто в 
салоні, і їздить на ньому не 
більше чотирьох років, знову 
купуючи нову машину. Такі 
щасливчики, можливо, навіть 
ніколи і не дізнаються про вве-
дення техогляду авто в Україні. 
Можуть не переживати з при-
воду проходження техогляду 
також власники наступних 
транспортних засобів:

З об’ємом двигуна до 50 см. 
куб.

Зі швидкістю не вище 25 
км / год.

Експлуатованих колекцій-
них авто.

Спортивних машин для 
змагань.

Для агрокомплексу.
Тракторів зі швидкістю не 

вище 40 км / год.
З дипломатичними номе-

рами.

Де проходити 
техогляд-2020
Обов’язковий технічний 

контроль транспортних засо-
бів, призначених для експлу-

атації на вулично-дорожній 
мережі загального користу-
вання та зареєстрованих те-
риторіальними органами Мі-
ністерства внутрішніх справ 
України, здійснюють суб’єкти 
проведення обов’язкового тех-
нічного контролю, які мають 
на правах власності або корис-
тування обладнання, що доз-
воляє перевіряти технічний 
стан транспортних засобів на 
відповідність вимогам безпеки 
дорожнього руху та охорони 
навколишнього середовища. 
Суб’єкти проведення обов’яз-
кового технічного контро-
лю транспортних засобів 
- юридичні або фізичні осо-
би - підприємці, інформація 
про яких внесена до реєстру 
суб’єктів проведення обов’яз-
кового технічного контролю 
транспортних засобів і мають 
на праві власності або корис-
тування обладнання, яке доз-
воляє перевіряти технічний 
стан транспортних засобів на 
відповідність вимогам безпеки 
дорожнього руху та охорони 
навколишнього середовища.

Щоб переглянути список 
суб’єктів проведення техогля-

ду, потрібно на сайті голов-
ного сервісного центру МВС 
знайти посилання «Реєстрація 
суб’єктів ОТК»: http://hsc.gov.
ua/map-otk/ . Вартість техогля-
ду в 2020 році в Україні коли-
вається в межах 1000 - 1500 грн. 
в залежності від СТО.

Що перевірятимуть 
при проходженні 
техогляду
Перелік вузлів та деталей 

автомобіля, що підлягають те-
хогляду, зазначений в Законі 
України «Про дорожній рух». 
Обов’язковий технічний кон-
троль передбачає перевірку 
наступних агрегатів: системи 
гальмового і рульового керу-
вання, зовнішніх світлових 
приладів, пневматичних шин 
та коліс, світлопропускання 
скла, газобалонного облад-
нання (за наявності), інших 
елементів у частині, що безпо-
середньо стосується безпеки 
дорожнього руху та охорони 
навколишнього середовища.

Відповідальність 
за порушення 
законодавства 
про проходження 
техогляду
Закон про техогляд в Укра-

їні свідчить, що якщо праців-
ники поліції виявлять у вас 
відсутність талона техогляду, 
або ж техогляд буде простро-
чений, то за таке порушення 
передбачено штраф 1700 грн. 
У разі, якщо відсутність техо-
гляду буде виявлено повтор-
но протягом року, то штраф 
буде вже 17 000 грн. Система 
штрафів передбачена не тіль-
ки для автолюбителів, а й 
для сертифікованих СТО, які 
мають право на видачу тало-
нів техогляду. Так, якщо буде 
доведено, що талон видано 
без проведення належної пе-
ревірки автомобіля, на суб’єкт 
господарської діяльності буде 

накладено штраф 4250 грн. 
За порушення порядку про-
ведення техогляду передбаче-
ний штраф в розмірі 1700 грн.

Що ж стосується відпо-
відальності на сьогоднішній 
день, то відповідно до ст. 121 
КУпАП, за керування автомо-
білем без техогляду передба-
чений штраф 340 грн., А при 
повторному протягом року 
порушенні - позбавлення во-
дійських прав на термін від 3 
до 6 місяців.

Що нового для 
водіїв з’явиться                            
в зв’язку зі змінами                 
в законодавстві
Після введення цього зако-

ну, кожен водій повинен мати 
при собі крім водійського по-
свідчення, техпаспорту на ма-
шину, страховки, ще й талон 
техогляду. А якщо мова йде 
про водія автобуса, або марш-
рутки - свідоцтво про профе-
сійні компетенції водія. Крім 
того, всі автобуси і вантажні 
автомобілі масою понад 3,5 
тонн потрібно буде оснащува-
ти тахографом. Вводиться до-
даткова відповідальність для 
водіїв комерційного транспор-
ту. За порушення правил во-
діння комерційним транспор-
том можуть позбавити прав на 
термін від 3 до 6 місяців, або ж 
застосувати адміністративний 
арешт від 5 до 10 діб.

Щоб бути в курсі всіх акту-
альних змін в автомобільному 
законодавстві, читайте Прото-
кол і користуйтеся послугами 
сайту. У разі виникнення ситу-
ацій, що вимагають консуль-
тації юриста, ви завжди змо-
жете виставити своє питання 
на тендер, за недорогою ціною 
підібравши професіонала, 
здатного вирішити вашу про-
блему.

Дмитро ДОНЧАК, 
юрист.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ
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Г осподарю

З доровенькі були!

Які проблеми зі здоров’ям можуть бути, 
якщо ви постійно мерзнете.

У кожного є знайомий, який мерзне влітку. 
Це часто стає приводом для жартів, але 
насправді це можуть бути проблеми зі 
здоров’ям. Ми розповімо, чому деяким людям 
холодно влітку.

Анемія
У тих, у кого дефіцит заліза і низький рівень гемог-
лобіну уповільнений кровотік, що може викликати 
кисневу недостатність. Якщо кровотік прискорити, 
то судини зігріються і почнуть розширюватися. Крім 
того, від постійного відчуття холоду ще з’являється 
запаморочення, блідість шкіри. Дефіцит заліза може 
бути викликаний незбалансованим харчуванням, хво-
робами ШКТ.

Нестача вітамінів
Якщо організму не вистачає вітамінів А і Е, то це 
може бути причиною «замерзання». Щоб вирішити 
цю проблему, необхідно звернутися до лікаря і здати 
всі аналізи.

Багато городників відзначають, 
що у 2020 році все погано росте: це 
стосується як городніх культур, так 
квітів. Фахівці пояснили, які фактори 
впливають на врожайність і яким 
чином садівники можуть поліпшити 
якість одержуваних продуктів.

Чому нічого не росте 
на городі:думка фахівців
Існує безліч причин і факторів, які 
призвели до того, що у цьому році 
нічого не росте. Фахівці називають цей 
рік одним з найбільш не родючих, а 
причиною цьому є багато екологічних 
та побутових факторів, які разом дають 
негативний вплив на врожай.
Першим негативним фактором фахів-
ці називають погоду. Багато фахівців 
відзначають аномальні температури 
влітку 2020 року, які не співвідносять-
ся з тим, як повітря охолоджується у 
вечірній час. У багатьох регіонах вдень 
фіксують критично високу темпера-
туру повітря до 40°C, а ввечері 18-20, 
що суттєво ускладнює життя не лише 
людям, але і рослинам.
Різкі перепади температур і підозрі-
лий холод навесні призвели до того, 
що ґрунт не встигає зафіксувати певну 
температуру, сприятливу для здорово-
го росту культур. В результаті вони ви-
ростають хворими, а для повноцінного 
плодоношення їм не вистачає корис-
них вітамінів і мінералів.
Другою причиною фахівці назива-
ють виснаження ґрунтів. Фермерські 
господарства і поля займають значну 

Чому в 2020 році погано все росте
 і як з цим боротися

кількість території, особливо в аграр-
них областях, при цьому після збору 
врожаю найчастіше за ґрунтом не до-
глядають належним чином. Фахівці від-
значають, що землі потрібна підгодівля 
і добриво навіть тоді, коли там нічого 
не росте, щоб в майбутньому рослинам 
було досить мінералів.

Пояснення поганого врожаю
 з точки зору астрології
Пояснення, чому у 2020 році нічого не 
росте, знаходяться також з астрологіч-
ної точки зору. Фахівці в цій області за-
значають, що 2020 рік є несприятливим 

з усіх боків, а карти родючості, які скла-
даються з місячної і зоряної активності, 
показують не обнадійливі результати.
Велика кількість аномальних актив-
ностей, таких як затемнення, парад і 
з’єднання планет несприятливо впли-
вають на культури і їх можливість да-
вати добрі плоди. Астрологи впевнені, 
що рослини, подібно людям, стражда-
ють від космічної активності, тому для 
кращого врожаю слід користуватися 
місячним календарем.
Астрологи зазначають, що у 2020 році 
очікуються масштабні природні ка-
таклізми та зміни клімату, екологічні 

проблеми по всьому світу, які позна-
чаться і на родючості ґрунтів у тому 
числі. На якість продуктів також бу-
дуть впливати погодні зміни.
Як можна покращити 
якість врожаю
Фахівці вважають, що елементарні 
заходи і правила роботи з землею 
допоможуть заповнити дефіцит 
догляду, який присутній практично 
на всіх ділянках. Насамперед слід 
визначити стан ґрунту і чи достатньо 
йому вологи, бо це у першу чергу 
позначається на рослинах. Там, 
де ґрунт очевидно не в порядку, 
слід прийняти серйозні заходи 
і забезпечити йому необхідне 
підживлення і лікування.
Між сезонами врожаю землю 
необхідно підживлювати, додавати 
перегній і періодично копати. Існує 
спеціальна процедура, яка допомагає 
визначити, яких саме елементів не 
вистачає в ґрунті. Таким чином процес 
догляду за землями стає простішим, а 
результат стає видимим раніше.
Важливим елементом для догляду 
за ґрунтом є відпочинок. Одні і ті ж 
культури не рекомендується саджати 
два роки поспіль на одній земельній 
ділянці, оскільки це несприятливо 
впливає на стан ґрунту.

Чому людині 
може бути 
холодно 
навіть влітку

Цукровий діабет
Через те, що до клітин надходить мало крові, може 
з’явитися відчуття холоду. У запущених стадіях захво-
рювання стає причиною порушення обміну речовин і 
серйозних проблем з серцево-судинною системою.

Знижений тиск
Через зниження тиску порушується кровопостачан-
ня. Кров циркулює повільніше, тонус судин знижу-
ється, що і викликає озноб.

Проблеми з судинами
Причин може бути декілька:
судини втрачають тонус, через що кров починає цир-
кулювати повільніше.
через судинні спазми з’являються проблеми з крово-
постачанням.

Гіпотиріоз
Те, що щитовидна залоза виробляє недостатню кіль-
кість гормонів може бути причиною появи ознобу. 
Крім цього, варто звернути увагу на симптоми: випа-
діння волосся, сухість шкіри, втома.

Регулярне вживання цієї олії дуже корисно для здо-
ров’я, оскільки вона може запобігти серцеві, невро-
логічні та ревматичні захворювання. А також вважа-
ється відмінним косметичним продуктом, оскільки 
багата вітамінами і мінеральними солями, речовина-
ми, які сприяють зростанню і зволоженню волосся. 
Дізнайтеся про інші переваги, які дає додавання 
лляної олії в щоденне меню:

Регулює функцію кишечника
Лляна олія містить у своєму складі волокна, які допомагають 
зменшити запор. Запальне захворювання кишечника може 
викликати незручності у тих, хто страждає від нього, оскільки 
він викликає газоутворення, здуття живота і ускладнює втрату 
ваги. Використання лляної олії може полегшити ці симптоми.

Запобігання серцево-судинним захворюванням
На додаток до омега-3, лляне насіння також містить речовину, 
так звану альфа-ліноленову кислоту (АЛК). В результаті ця 
жирна кислота, здатна знижувати рівень холестерину ЛПНЩ 
в організмі (поганий холестерин). А також знижувати артері-
альний тиск, фактори ризику виникнення серцево-судинних 
захворювань.

Зменшує симптоми передменструального синдрому
Лляна олія містить ізофлавон, з’єднання рослинного похо-
дження, яке контролює жіночі гормони. В результаті змен-
шуються симптоми ПМС (передменструальний синдром) і 
припливи менопаузи.

Контроль рівня глюкози в крові
Лляна олія багата клітковиною, яка перешкоджає швидкому 
засвоєнню організмом цукру з їжі. В результаті це допомагає 
контролювати рівень глюкози в крові, що робить продукт 
відмінним союзником діабетиків.

Лляна олія: 
ось при яких 
захворюваннях її 
важливо вживати
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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» можна               

у будь-якому поштовому відділенні 
області до 25 числа щомісяця. 
Передплатний індекс 60092.

Бізнес на вирощуванні малини в 
останні роки цікавить все більше 
фермерів-початківців. Ягода, як 
виявляється не тільки смачна, 
але і може служити як власний 
бізнес в селі із сезонним джерелом 
доходу для невеликого сімейного 
господарства.

Плюси бізнесу на вирощуванні 
малини
Висока врожайність при дотриманні 
технології. Деяким успішним фермерам 
вдається отримати за сезон, без 
перебільшення до 28 тонн з га.
Ціна малини. Навіть якщо здавати 
перекупникам оптом в 2 рази дешевше, 
прибуток виходить не малим.
Хороший урожай можна отримати вже 
на другий рік після посадки рослин, 
якщо здійснювати правильний догляд.
Безліч варіантів як отримати прибуток 
з плантації малини. Можна не тільки 
продавати ягоду в свіжому вигляді, 
а й переробляти малину на варення 
або на лікарську сировину, а також 
реалізовувати саджанці.
Деякі великі господарства займаються 
сушінням малини і потім реалізують 
сушені плоди для медичних цілей (для 
виробництва сиропів, наприклад). 
При всіх своїх плюсах малиновий бізнес 
далеко не простий вид діяльності. В 
іншому випадку, малиною б займався 
кожен другий фермер. Про підводні 
камені цієї діяльності ми будемо 
говорити трохи нижче.

Особливості вирощування 
малини
Перше правило ефективного 
вирощування малини – для посадки 
рослин вибирають світлі ділянки. 
Малина любить сонечко і в тіні 
практично не плодоносить. Також 
варто звертати увагу на кислотність 
ґрунту – даний показник повинен бути 
в межах 5,5 – 6 ph. Болотисті місця 
також виключені. Ґрунтові води повинні 
проходити нижче 1,5 м.
Щільність посадки окремих сортів і 
саджанців «Фріго» може становити 
40 000 од. на гектар. Згущати рослини 
не рекомендується – краще залишати 
по 5-6 пагонів, що посприяє кращому 
попаданню світла. Пристрій шпалер 
дозволяє вберегти значну частину 
врожаю, оскільки рослина часто лягає 
на землю під вагою власних плодів.
Для вирощування малини застосовують 
азотні і калійні добрива. Для 
прискорення росту і розвитку рослин 
застосовують калійний концентрат. Для 
захисту від бур’янів поверхню ґрунту під 
малиною засипають соломою.
Засуху рослина не переносить, тому в 
особливо посушливих місцях необхідно 
вирішувати питання з поливом. Якщо 
цим знехтувати, то ягода вийде дрібною 
і сухою. Окремі успішні господарства 
на цей рахунок застосовують крапельну 
систему зрошення.
Якщо місця навпроти славляться 
опадами, то є сенс застосовувати 
так звані навіси, тому що надлишок 
вологи негативно впливає на малину – 
ягода починає розкисати. Під навісом 
рослини будуть захищені не тільки 
від рясних опадів, але і від попадання 
прямих сонячних променів (через що 
ягода втрачає соковитість).

Вирощування малини

Скільки рослин необхідно садити
З одного куща в середньому виходить 2 
кг малини. Тобто, щоб отримати 10 тонн 
малини за сезон, потрібна ділянка з 5000 
рослин і більш.
Який сорт вибрати
Досвідчені фермери скажуть, що від 
правильного вибору сорту залежить 
половина успіху в побудові прибуткового 
бізнесу в селі на малині. Просто 
підібравши правильний сорт. можна 
збільшити врожайність в 1,5 – 2 рази.
Сьогодні є чимало хороших сортів. 
Найбільш популярними сортами, 
які згадуються на кожному форумі, є: 
Полька, Брусвяна, Супутниця, Патриція, 
Гусар, Мейкер, Вілламетт, Туламен.

Збір ягоди – не проста справа
Збирання врожаю – один з 
найскладніших процесів в «малиновій 
справі». Збір малини для продажу в 
свіжому вигляді здійснюється винятково 
вручну. Ягода дрібна, що робить процес 
дуже затяжним. Плюс до всього збирання 
відбувається найчастіше в сильну спеку. 
Доводиться залучати велику кількість 
робочої сили, що серйозно збільшує 
собівартість врожаю.
Техніку для збору ягоди застосовують 
тільки в разі переробки. Варто сказати, 
що покупку машини для збирання 
малини можуть собі дозволити тільки 
великі господарства.
Варто відзначити, що орієнтуватися 
винятково на роздрібний збут не 
правильно. Якщо господарство невелике 
(10 – 50 соток), то урожай ще якось 
можна реалізувати власними силами, 
наприклад, класичним способом з 
машини «на узбіччі». При великих 
урожаїв справи йдуть куди складніше. 
Малина – вкрай не транспортабельна 
ягода. У свіжому вигляді вона 
користується попитом тільки в перший 
день після збору. Уявляєте, які труднощі 
можуть чекати фермера, що збирає 
щодня сотні кілограм ягід? Для реалізації 
великих обсягів необхідно встановити 
десятки роздрібних точок по всьому 
місту, що зробити практично не реально.
Тому вмалиновому бізнесі, насамперед, 
опрацьовуються канали збуту ягоди, 
які переважно мають бути оптовими. 
В ідеалі, справа повинна будуватися за 
принципом: ранковий збір і негайна 
реалізація ягоди оптом перекупникові 
або переробнику. Але тут варто 
зауважити, що оптом ягода буде 

коштувати в 1,5 – 2 рази дешевше. 
Дохід начебто менший, але з другого 
боку, фермер позбавляє себе від 
безлічі проблем, які притаманні 
роздрібній торгівлі.
З основних постійних витрат ферми з 
вирощування малини варто виділити 
витрати на оплату праці (особливо 
в період збору врожаю), витрати на 
полив, добрива і на фасування. До речі, 
найкращою коробкою для зібраного 
врожаю вважаються пластикові 
контейнери на 2 кг – у роздріб, і 
полімерні ящики 10 – 20 кг – для опту.

Продаж саджанців
Окремим напрямком заробітку 
на малині може бути реалізація 
саджанців. Хороші сорти 
активно розкуповуються іншими 
фермерськими господарствами, а 
також садівниками-любителями.
Саджанці отримують шляхом зрізання 
відростків у дорослих рослин. Зріз 
здійснюють ножем або секатором, 
трохи нижче рівня ґрунту на пару 
сантиметрів.
Вирощування саджанців найкраще 
робити в засклених або плівкових 
теплицях з туман-утворюваних 
установках.

Покроковий план відкриття 
бізнесу
Реєстрація бізнесу.
Купівля або оренда земельної ділянки.

Закупівля саджанців, добрив і засобів 
захисту рослин.
Посадка саджанців.
Догляд за рослинами: обробка 
від бур’янів, полив, підживлення 
добривами.
Наймання працівників для збору 
врожаю.
Ринок збуту продукції. Потенційних 
оптових покупців можна починати 
шукати заздалегідь.

Скільки можна заробити
Первинні вкладення залежать від площі 
ділянки і сорту куплених саджанців. 
Чим більше площа і чим дорожче 
саджанці, тим більше коштів треба 
зробити на початковому етапі.
Прибутковість бізнес-ідеї пов’язана 
не тільки з попитом, що встановилася 
ціною, але і з кліматичними умовами, 
ринками збуту. Так як малину модно 
продавати як приватним підприємцям, 
так і переробним організаціям, 
торговельним мережам.

Яке вибрати устаткування
Для вирощування малини не треба 
ніякого додаткового обладнання, 
потрібен садовий інвентар: лопата, 
граблі, відра, поливальні системи і 
шланги. Збір ягід здійснюють вручну. Є 
збиральні комбайни, але вони придатні 
тільки для ягід, які йдуть на переробку.

Технологія вирощування 
малини
Перед висадкою саджанців, необхідно 
оглянути коріння. Якщо є потовщення, це 
свідчить про захворювання, їх треба зрізати.
Садити малину треба ранньою весною, 
або глибокої осені. Відстань між рядами 
становить 1,5 м, між рослинами 0,5 м. 
Рослину висаджують на глибину 10 см. 
Після висаджування, рослини треба 
полити, а ґрунт замульчувати, пагони 
зрізати над землею. Якщо даному сорту 
потрібні шпалери, то через кожні 5 
метрів забивають кілки, висотою 1,5-
1,8 м. До них в наступному році буде 
натягнутий дріт для малини.
Якщо малина річна, вона принесе 
врожай на другий рік. У перший 
рік – займаються проріджуванням і 
боротьбою з бур’янами, поливом.
На другий рік в землю вносять добрива 
і займаються поливом. Малина любить 
сонячні ділянки і рясний полив.
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