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Дев‘ятнадцятого вересня на 
засіданні уряду було прийнято 
рішення про внесення змін до По-
рядку використання коштів, перед-
бачених у державному бюджеті для 
надання фінансової підтримки ро-
звитку фермерських господарств.

«Уряд є достатньо гнучким та 
мобільним і оперативно реагує на 
запити галузі. Мінагрополітики 
у тісній співпраці з Асоціацією 
фермерів та приватних землев-
ласників, громадськими органі-
заціями напрацювали зміни, які 
суттєво скорочують перелік доку-
ментів та вимог до потенційних от-
римувачів фінансової підтримки, а 
також розширюють преференції 
для фермерів та кооперативів», - 
прокоментував перший заступник 
міністра аграрної політики та про-

Настає час поновлювати й посилювати мирний, але 
рішучий протестний  рух в Україні. Без нього під час 
наступних як президентських, так і парламентських 
виборів марно сподіватися на жадане докорінне 
перезавантаження влади й  знешкодження 
розперезалого далі нікуди олігархату, корупції та 
злодійства, безпрецедентного пограбування держави 
й народу. Якщо український люд не об‘єднається 
і дружно, потужно, пліч-о-пліч не вийде сказати 
багатолітнім окупантам-злодіям та мерзотникам 
«досить» та «геть», поразки здоровим і благородним 
силам не уникнути. Отож і не здійснитися меті та надії 
українців позбутися ярма фактично понад усяку міру 
здичавілих у своєму екстазі та агонії нечестивців, 
ладних розкрадати  Україну до цурки, а людей 
гнобити до останніх живих і сущих у межах своєї 
землі. Не збудеться ця мета – зрозумійте й затямте  

Згадайте, які оптимістичні перспективи ще зовсім 
недавно малював для сільського народу України 
нинішній Прем’єр-міністр Володимир Гройсман? З 
одного боку, казав він, за рахунок повсюдного у селах 
розвитку малого та середнього бізнесу, передусім 
фермерства і кооперації, а з другого - за умови збіль-
шення глибини переробки вирощеного і виробленого 
та впровадження сільським підприємництвом інно-
ваційних технологій і рішень уже в найближчі роки 
агропромисловий комплекс становитиме четверть 
– 25%! – української економіки. Його б  вустами та мед 
пити – згодні? Адже на даний момент доля сільського 
продовольчого виробництва у загальному вітчизня-
ному становить тільки 12 відсотків. Тобто аграрному 
бізнесу Прем’єр впевнено прорікав, як підраховували 
експерти та фахівці, зростання мінімум у 4 – 5 разів. 
Це тому, що воднораз уряд запевняв і розпинався, що 
він передусім перейматиметься нарощенням промис-
лового потенціалу. Оскільки державі, котра ще недав-
но була третьою на планеті за масштабами і можли-
востями космічною та  провідною в радіоелектроніці і 
робототехніці, соромно і не годиться тепер плентатися 
у хвості і заганяти в  провалля свою індустрію. Одначе 
реальність така, що якщо вітчизняний аграрний бізнес 
і справді примножуватиме свій внесок у виробництво 
українського ВВП, то за рахунок не власного розвою, 
а за рахунок того, що скорочується випуск суто про-
мислового. Та ще й уже зараз відбувається це на фоні 
згортання багатогалузевості і великого розмаїття у нас 
виробництва сільськогосподарської продовольчої про-
дукції на користь, ясна річ, винятково зерно-бобовим 
і олійним культурам. Судіть самі: сьогодні 36.3% екс-
порту українських аграрних та харчових товарів сягає 
експорт зернових і 25.2% олійних. Ще 11.4% насіння 
перших і других культур. Тобто на всю іншу високо-
калорійну продукцію, на яку вітчизняний аграрний 
сектор потенційно неймовірно багатий, лишається 
в експорті лише 27.1%. Коли виробництво тієї ж тва-
ринницької, насамперед м’яса і м’ясопродуктів та мо-
лока і молокопродуктів, знову згортається шаленими 
темпами. Ми скоро й не своє сало будемо їсти, а дави-
тимемося чужим. Або таке: хоч виробництво овочів та 
фруктів і зростає, та їх більше  пропадає на городах і в 
садах, ніж потрапляє на столи споживачам.

З початком збору соняшнику на ланах області 
стрімко зросла кількість зухвалих рейдерських атак на 
його урожай. Давня українська мудрість – краще своє 
латане, ніж чуже хватане – деким сприймається як 
пережиток… Більшає й число людей, наділених чи-
малою державною владою, яким не вадить крадений, 
политий не своїм потом хліб. 

- Майже не трапляється дня, щоб не було пові-
домлення про незаконну косовицю чи щось інше, - 
розповідає виконавчий директор Асоціації фермерів 
та приватних землевласників Дніпропетровщини 
Олександр Гайворонський. – Ще й правоохоронці ін-
коли не дають фермерам засіяти або зібрати, вважа-
ючи, що землі постійного користування після смерті 
засновника господарства слід переоформляти. Та нічо-
го подібного, землі давалися у постійне користування 

ПЕРЕМАГАЄ ТІЛЬКИ ТОЙ, 
ХТО СПРАВДІ ПРАГНЕ ПЕРЕМОГИ
це нарешті. А нам зараз потрібна тільки перемога – 
інакше зазнаємо неминучого, уже невідворотного та 
незворотного краху, втратимо  незалежну  Україну 
та себе як націю і гідний народ. це так заявляє - 
попереджає і закликає – Рух нових сил Михайла 
Саакашвілі. 
- Олігархат в Україні нині ослаб, а нинішня влада, 
котра хоч і  вийшла за  межі здоровго глузду, однак 
перебуває у страху перед неминучою розплатою за 
те, що вона накоїла з державою і своїм народом, - 
впевнений лідер Руху нових сил Михайло  Саакашвілі. 
– Ми маємо скористатися цим, щоб добити їх.  Тому 
ми не повинні зупинятися. Навпаки - повинні як ніколи 

раніше демонструвати свій гнів та протест. Треба 
зробити пролом у стіні, який змурувала нинішня 
влада, аби сховатися за нею. Якщо ми не зробимо 
це зараз, уже у найближчі один-два місяці, вони 
підступним чином цей пролом залатають й закриють, 
щоб потім остаточно дограбувати і знищити Україну 
та весь її народ. Або ми їх, або вони нас – так зараз, з 
настанням осені і майбутніх одних і других виборчих 
перегонів, стоїть питання. іншого просто не дано і не 
буде. На кону майбутнє і благополуччя талановитого і 
роботящого та ще недавно гордого народу.

Неймовірний 

потенціал

розорених гнізд

 Куди прямує 
українське село?
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господарству, а не фізичній особі, вони входять до його 
статутного фонду! Особливо страждають фермерські 
та особисті селянські господарства в Софіївському, Пе-
триківському, Межівському, Покровському районах. 

Ось така, несподівана для багатьох хліборобських 
родин, ситуація із землею та урожаєм. Певно ж, на 
Січеславщині зараз немає такого масового збройного 
протистояння фермерів і місцевих жителів з банди-
тами, як це сталося 11 вересня в ФГ «Строгий О. Ф.» 
с. Занки Зміївського району Харківщини. Там у ре-
зультаті сутички і стрілянини були поранені п’яте-
ро людей, 50 нападників заарештовані поліцією. Але 
кримінальні події і на придніпровських ланах, на жаль, 
йдуть по висхідній лінії. 

Ця надзвичайна ситуація і стала підставою для ро-
бочої зустрічі 20 вересня в головному управлінні Націо-
нальної поліції Дніпропетровської області заступника 
начальника ГУ Володимира Богоноса, керівників об-
ласних спецпідрозділів поліції з головами фермерсь-
ких та особистих селянських господарств, на збіжжя 
яких, земельну ділянку чи майно скоєно напад чи за-
явлені претензії. На її початку голова АФПЗ Дніпропе-
тровської області Анатолій Гайворонський звернувся 
до присутніх:

- У Дніпропетровській області налагоджена співпра-
ця Асоціації з органами поліції. Вона посилилася з 
приходом на посаду Володимира Богоноса, колиш-
нього підприємця й учасника АТО, вже є перші успіхи 
в боротьбі з рейдерами. Тому прошу усіх фермерів та 
власників землі в разі рейдерства одразу звертатися до 
поліції, а також до Асоціації, ми всі факти покажемо в 
пресі і на телебаченні. Люди добрі, не мовчіть, бийте в 
усі дзвони, разом ми відстоїмо правду на українській 
землі! 

Фермер Віктор Іванов на скошеному рейдерами 
в погонах полі.

Удосконалено механізм фінансової 
підтримки для фермерів та кооперативів

довольства України Максим Мар-
тинюк.

За його словами, завдяки змі-
нам доступ до фінансових ресурсів 
для фермерських господарств і ко-
оперативів значно спрощено, що 
сприятиме зростанню їх кількості 
і розвитку сільськогосподарської 
діяльності.

Зокрема, змінами передбачено:
- надавати часткову компенсацію 

членам ФГ відповідно до сплаченого 
єдиного соціального внеску;

- надавати фінансову підтримку 
новоствореним ФГ у період їх ста-
новлення з розрахунку на 1 га;

- розширити перелік банків, че-
рез які можна подавати документи 
на отримання фінансової підтрим-
ки;

- розширити напрями діяльності 

кооперативів, зокрема, до молочар-
ських та ягідних додати овочеві коо-
перативи та із заготівлі і переробки 
дикорослих ягід, грибів і рослин.

ДОВІДКОВО:
За даними Державної служби 
статистики, на 1 листопада 
2017 року кількість діючих 
фермерських господарств 
становила 34 137 одиниць, 
площа сільськогосподарських 
угідь в їхньому користуванні 
— 4580,1 тис. га або 22,9 % від 
загального землекористування 
сільськогосподарськими 
підприємствами. У середньому 
на одне фермерське 
господарство припадає 134,2 га 
сільськогосподарських угідь.

Прес-служба Мінагрополітики.
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Покровське свавілля
Однією з перших про фермерські 

біди доброго свого краю розповіла голо-
ва АФПЗ Покровського району Тетяна 
Іллєнко:

- Всі знають, яку в колгоспах зем-
лю виділяли першим фермерам – на 
тобі, Боже, що нам негоже! А тепер 
всі кинулися її «захищати». Ми з бать-
ком і сином заснували ФГ «Вікторія», 
до 2001-го виготовили державний акт 
на землю. Через два роки після смерті 
батька, в 2016-му, старший лейтенант 
поліції О. Дудка ініціював арешт тех-
ніки, оформленої за всіма правилами. 
Відбилися. Наступного року поруши-
ли кримінальну справу, потім закрили. 
Далі дзвінок з Держгеокадастру – давай-
те всі документи, перевірка! Вибачте, 
кажу, у нас мораторій на перевірку 
держактів. Старший інспектор у сфері 
державного контролю за використан-
ням земель Олег Гаврюшкін запросив 
до Дніпра з документами на 14 вересня. 
А сам ще 7-го вересня склав акт «про 
самовільне зайняття земельної ділянки 
фермерським господарством». Тепер 
поліція направила до слідчого суд-

ніхто не зачіпав. А всі ці кримінальні 
провадження про арешт землі – то від 
лукавого.

Межівський розбій
Гучні події в ФГ «Калашник», що 

знаходиться в селі Слов’янка Межівсь-
кого району, викликали справжній 
резонанс на нараді. Ще б пак – поліція 
застосувала вогнепальну зброю проти 
фермера, який годує її своєю працею! 
Тобто стріляла в напрямку рук, з яких 
їсть хліб насущний! Про це вкрай не-
безпечне межівське «новаторство» 
розповів голова ФГ Олександр Калаш-
ник:

- Господарство надає сільсько-
господарські послуги на земельній 
ділянці площею 20 га Новогригорів-
ського старостинського округу Межів-
ської селищної ради, що перебуває у 
постійному користуванні Олексан-
дра Буднього на підставі державного 
акту. Одинадцятого вересня началь-
ником Межівського відділення по-
ліції Алімом Журбою з підлеглими 
затримано комбайн господарства, 
що працював на полі, на підставі Ух-
вали суду про арешт з. д. площею 8, 6 
га, місцезнаходження якої не знали самі 

ЖНУТЬ, НЕ СІЯВШИ!.. 

Продовження. Початок - стор. 1
Заступник

 начальника ГУ 
НП в Дніпропе-

тровській області 
Володимир Богоніс 

(справа) 
на зустрічі 

з фермерами 
20 вересня.

ді Покровського району клопотання 
про арешт землі, але його повернули 
на 72 години «для усунення недоліків». 
Така ж ситуація у голів ФГ «Роксолана» 
М. Леоненка, «Сизон» Н. Шульги. Скіль-
ки вже в нас рішень судів про незаконні 
арешти фермерської ріллі – і Верховно-
го, і Апеляційних - усі вони на користь 
фермерів! Коли ж українська Феміда 
першої інстанції припинить тероризу-
вати арештами землі хліборобів?

Про немилосердний правовий терор 
довелося почути і від голови ФГ «Сизон» 
Наталії Шульги:

- Край наш гарний, та жити в ньому 
не дають… Все почалося після смерті 
батька в 2016-му. То проблеми з присво-
єнням кадастрового номера, потім стар-
ший лейтенант поліції О. Дудка вимагав 
віддати землю буцімто для воїнів АТО. 
У мене два родичі воювали, їм я і виділю 
по два гектари, сказала. Тепер збирають-
ся арештувати ріллю за «самозахоплен-
ня». 

«Фермер Придніпров’я» вже висвіт-
лював незаконність арешту фермерської 
землі, неодноразово накладену торік 
Апостолівським і Заводським районни-
ми судами і ними ж скасовану. Правових 
підстав для такого присуду, арешту фер-
мерських посівів в Україні не існує, ствер-
джує адвокат Олександр Нарочевський. 
Такі сплановані прокуратурою, поліці-
єю і суддею кроки «в інтересах держави» 
робляться завчасно, виключно з метою 
наживи, використовуючи своє службове 
становище. А офіційна реалізація зібра-
ного в результаті «жнив» проводиться за 
багаторазово заниженими цінами, як це 
сталося рік тому з урожаєм кукурудзи 
фермера Олега Рисікова. Покровське 
свавілля заступник начальника ГУ На-
цполіції Дніпропетровщини Володи-
мир Богоніс пообіцяв припинити:

- Була нарада у прокуратурі Дніпро-
петровської області, землі після смерті 
засновника ФГ називають «сірими». Ви-
знали, що діти мають пріоритетне право 
продовжувати справу батьків. Ми таку 
землю не «рухаємо», а на місцях, видно, 
«рухають». Реформа поліції проведена 
лише на десять відсотків, ще є бандити в 
погонах, які мають покровителів у судах, 
де виносять такі неправомірні рішення. 
Дудка має ловити злодіїв, а не «щемити» 
фермерів та підприємців, ніякого сто-
сунку до них він не має, така «діяльність» 
буде припинена. Але сам він до ферме-
рів не йде, його посилає прокурор.

До цього голова АФПЗ Січеславщи-
ни Анатолій Гайворонський додав:

- Навіть Головне управління поліції 
області не завжди може прослідкува-
ти, що начальник районного відділення 
«стриже» гроші. Не «годуйте» нікого, бо 
потім ці люди пускаються берега. Про ці 
проблеми буде розмова і в Прокуратурі 
області. У Верховній Раді вже є законо-
проект, щоб спадкові фермерські землі 

працівники поліції. Тобто не встано-
вивши фактичних розмірів з. д., на якій 
працювала техніка ФГ «Калашник», не 
визначивши її фактичного розташуван-
ня, не взявши до уваги наданий Договір, 
на підставі якого проводяться роботи, 
поліцією із застосуванням вогнепальної 
зброї затримано техніку та насіння со-
няшнику. Я їхав автомобілем «КамАЗ» з 
причепом дорогою з поля, мене догна-
ли два автомобілі. Приватний «Деу Ну-
біра» АЕ 7078 СЕ, за кермом якого зна-
ходився начальник слідчого відділен-
ня Вадим Мироненко, обігнав мене. 
І працівник поліції Михайло Дани-
ленко з місця пасажира несподівано 
почав стріляти по моєму автомобілю! 
Він здійснив не менше шести пострі-
лів, аж поки не пробив ліве переднє 
колесо. Тоді ж на задньому автомобілі 
включилися поліцейські маячки, і я 
зупинився. 

Мене силоміць витягли з маши-
ни, кинули на землю і зв’язали руки 
й ноги. Тримали так з півгодини, бу-
цімто я діяв неадекватно. Запропону-
вав їм поїхати до лікарні, щоб вони 
пересвідчилися, що я абсолютно тве-
резий. Керівники Межівської поліції 
– Журба, Мироненко, Бобкін, Дани-
ленко, Кривонос – вимагали хабар за 
закриття справи:

- Ти нам не цікавий! Давай нам з 8, 6 
га соняшнику по 1,8 тонни, 10, 7 тисячі 
за тонну, всього 160 тисяч гривень – і 
ми тебе відпускаємо з автомобілем! 

У мене все гаразд із документами, 
кажу, нічого давати вам не буду. Далі 
12 вересня слідчим суддею  Межів-
ського районного суду О. Юр’євим, за 
необґрунтованим клопотанням слід-
чого Олега Кривоноса, постановлено 
ухвалу про накладення арешту на вро-
жай насіння соняшнику, орієнтовною 
вагою 15 800 кг, який знаходиться у 
моєму автомобілі «КамАЗ» та причепі 
марки ГБК «для забезпечення збере-
ження речового доказу вказаного кри-
мінального провадження». Процедура 
арешту насіння соняшнику проходила 
за участю усього штату Межівського 
відділення поліції! Насіння було 5 600 
кілограмів. Тринадцятого вересня 
мною викликано  сертифікованого ін-
женера-геодезиста  В. Волкодава для 
обміру з. д. На процедуру встановлен-
ня фактичної площі з. д. запрошено 
понятих та працівників поліції, яки-
ми складений протокол і зафіксовано 
площу – 21, 28 га. Тобто зазначена в 
ухвалі суду з. д. 8, 6 га фермерським 
господарством не обробляється!

Подав заяву про неправомірне за-
стосування зброї. Згідно з положен-
нями ст. 46 Закону України «Про на-
ціональну поліцію» застосування вог-
непальної зброї є найбільш суворим 
заходом примусу. В даній ситуації 
жодної підстави для її застосування 

не було, отже, правоохоронцем Ми-
хайлом Даниленком грубо порушено 
норму спеціального закону. 

Гучні межівські події обласне ке-
рівництво Нацполіції пообіцяло взя-
ти на особливий контроль. Проте 
заарештований сонях Олександру Ка-
лашнику не повернули і досі, ухвала 
Межівського райсуду про його арешт 
оскаржується в Апеляційному суді.

Бандити в погонах жнуть 
на Новомосковщині, 
Приоріллі
Кажуть не терши, не м’явши, не 

їсти калачі. Та в Новомосковському 
районі невідомі грабіжники на ком-
байні ночами жнуть те, що не сіяли, 
тишком-нишком утікаючи вдосвіта до 
невідомої «нори». 

- У ніч на 13 вересня заїхали на поле 
з соняхом і скосили 13 гектарів з 16-ти, 
- схвильовано повідомив на зустрі-
чі голова ФГ «Іванов» Віктор Іванов з 
села Мар’янівське. – Почали о першій 
ночі і косили до п’ятої ранку. Перед 
цим з «Лексуса» уважно обдивлялися 
це поле. Поліція приїхала за двадцять 
хвилин, та нікого не знайшла. 

Але ж усе невідоме стає колись 
явним… Одразу після наради в ніч 
на 21 вересня хлібороби Новомосков-
щини таки зловили злодіїв-жниварів 
на одному з фермерських полів біля 
села Всесвятське. Ось що про рейдер-
ську косовицю розповів голова Ново-
московської АФПЗ Олександр Суліма:

- Вночі біля 40 фермерів заблоку-
вали комбайн «Кейс» із транзитним 
номером 15 438 та автомобіль «Ман» 
АЕ 7917 з реєстрацією в Миргороді 
Полтавської області. Техніку супро-
воджував працівник Новомосковсь-
кої поліції! На вимогу адвоката він 
показав ухвалу Новомосковського 
районного суду про арешт фермер-
ської ріллі, яка набирала законної 
сили через 5 днів. Тобто суд дав ці 5 
днів для апеляційного оскарження 
ухвали, а про косовицю соняшнику 
не сказав ні слова! А правоохоронці 
завчасно, не чекаючи навіть наступ-
ного за арештом рішення суду про 
«дозвіл на косовицю соняшнику для 
збереження речових доказів злочину 
- самозахоплення землі», заходилися 
жнивувати. Договору про найм тех-
ніки між Новомосковською поліцією і 
миргородськими власниками техніки 
не було. Попередньої ночі цей «Кейс» 
скосив сім гектарів соняшнику на зе-
мельному паї Ольги Гончаренко в 
Новостепанівці, що підтвердила това-
ро-транспортна накладна «Ману» на 
його перевезення до м. Дніпра. Вели-
ких зусиль довелося докласти, щоб не 
допустити самосуду розгніваних фер-
мерів над жниварями-злодюгами та 
їхньою технікою. Викликаний наряд 
поліції, який задокументував злочин. 

Ось такі парадокси життя – не 
встигла й луна влягтися від застере-
жень керівників обласної Нацполі-
ції про бандитів у погонах, як вони 
посунули на чужі поля… До речі, на 
дармовий хліб спокусилися навіть 
старший слідчий відділу розсліду-
вань особливо тяжких злочинів слід-
чого управління ГУ НП в Дніпропе-
тровській області В. Дащенко, який 
за погодженням прокурора другого 
відділу прокуратури області А. Дя-
ченка направив кілька клопотань 
про арешт фермерської та приватної 
ріллі з посівами соняшнику й іншо-
го збіжжя в Царичанському районі 
до Індустріального районного суду 
Дніпра. І слідчий суддя суду С. Воло-
шин виніс ухвали, внаслідок чого на-
прикінці серпня вночі були скошені 

кілька фермерських полів. Та жителі 
Цибульківки заблокували комбайн 
«контори» на власних земельних паях. 
Злочин розслідує Царичанський від-
діл поліції, повідомив його в. о. на-
чальника Володимир Колокол. 

Петриківське 
беззаконня 
Про нього на зустрічі розповів голо-

ва особистого селянського господарства 
Руслан Губа з села Іванівка:

 - Ми з родиною сина господарюємо 
на двох земельних паях, трохи орендує-
мо в сусідів. Торік у жовтні я зі своєю 
тіткою, пенсіонеркою Любов’ю Клисак, 
уклав договір про встановлення права 
користування її земельним паєм пло-
щею 2, 4 га, на який є державний акт. 
Перед цим попередив сусіда Олексан-
дра Терентенка, що користувався її зем-
лею внаслідок обміну площ, про намір 
господарювати на тітчиному паї. Але 
він засіяв восени 50 соток пшеницею. Я 
їх переорав, підготував землю під весня-
ну сівбу. Та весною О. Терентенко засіяв 
увесь пай соняхом, довелося культиву-
вати і сіяти свій соняшник. Кілька разів 
він навіть ставив машину перед тракто-
ром, не даючи мені працювати на полі! 
Змушений був викликати поліцію, яка 
складала протоколи і більше нічого. А 
18  вересня О. Терентенко скосив наш 
соняшник. Ми викликали поліцію, та 
вона приїхала лише після третього разу, 
за 2, 5 години. Як нам законно господа-
рювати на землі? 

На запит редакції «Фермера Прид-
ніпров’я» з цього приводу О. Терентен-
ко повідомив: «Ніякого кримінального 
злочину у нас немає. Соняшник скосив 
той, хто його сіяв». Чому ж його сіяли 
на чужій землі, про те невідомо. Підсу-
мовуючи зустріч, заступник начальника 
ГУ НП в Дніпропетровській області Во-
лодимир Богоніс зазначив:

- Ми реагуємо на всі факти рейдер-
ства. У Петриківці буду особисто на-
ступного тижня, розберемося з цим ви-
падком, соняшник буде повернений за-
конному орендарю землі Руслану Губі. 
Запевняю вас - до такого, як у Харків-
щині, у нас не дійде, бандитів ми одразу 
кладемо обличчям у землю. У нас немає 
свої – чужі, закон – понад усе. З банди-
тами в погонах важче, кожен їхній зло-
чин має бути задокументований, тому 
нічого не приховуйте, вони найбільше 
бояться гласності. Для Антирейдерсько-
го штабу є багато роботи в усій облас-
ті, особлива проблема із захопленим 
ФГ «Дар» Новомосковського району. 
З жовтня в громадах області почнемо 
набирати і навчати молодь для робо-
ти шерифами. Це дуже відповідальна 
посада, тому прошу всіх делегувати на 
місцях найсумлінніших, придатних для 
цієї нелегкої праці людей. Перекона-
ний, вони є в кожному селі.

Ще на зустрічі  про роботу Управлін-
ня поліції охорони в Дніпропетровській 
області розповів заступник начальника 
Сергій Дубчак. До всього можна додати, 
що масовий характер судових арештів 
фермерських і приватних земель з посі-
вами на них, що відчутно зріс проти ми-
нулого року, причетність до рейдерства 
правоохоронців та служителів Феміди 
має підштовхнути наших законотворців 
до відповідних дій. Тобто законодавчої 
заборони арештів ріллі, винесених за 
клопотанням силових органів. Не вар-
то випробовувати селянське терпіння 
і чекати хліборобського самосуду над 
виконавцями цих злочинів та їхньою 
технікою.  

Григорій ДАВИДЕНКО. 
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НА ВСЕ ЦЕ є багато причин. Головна 
серед них, звичайно, вкрай бездарно 
здійснена аграрно-земельна реформа в 

Україні. Ми пожинаємо її гіркі плоди – боляче 
відгукується селянам досі ця реформа. Куди 
не кинь – всюди не кращі наслідки від неї. То 
про один такий фатальний наслідок і загово-
рив раптом, оголосивши себе дуже соціально 
відповідальним, відомий Агропромисловий 
холдинг МХП – Миронівський хлібопродукт. 
Він звернув увагу на те, що з року в рік сільське 
населення скорочується зараз у нас в серед-
ньому на 150 тисяч осіб. Є, зрештою, офіційна 
статистика: за період з 1990-й і по 2017-й рік з 
карти України зникло 488 сільських населених 
пунктів. Але й це ще не все: а більше двох ти-
сяч на грані зникнення. Справа у тім, що якщо 
у селі залишається зареєстрованим навіть 
один чоловік – один дідусь чи частіше й одна 
бабуся, не кажучи, що й кілька, котрі у своїх 
рідних гніздах на самоті доживають свого віку, 
- то таке село не знімається з обліку.  Але хіба 
ми не розуміємо, що мова іде про фактично 
приречені на загибель? Причому, безслідну – 

 Куди прямує 
українське село?

там уже не буде кому вирощувати не тільки 
хліб та всіляку іншу пашницю, а й ті ж овочі та 
фрукти. Тим паче, якщо не назавжди, то дуже 
й дуже надовго не буде там кому тримати дій-
них корів та відгодовувати свиней і домашню 
свійську птицю. Тож підводь риску, під якою 
не знайдеться чого записати в здобутки.

- А ми не хочемо, щоб, з одного боку, 
люди виїжджали з сіл, а з другого - щоб села 
поголовно й вимирали, - заявила недавно ди-
ректор департаменту управління персоналом 
агрохолдингу МХП Оксана Прожогіна. І про-
довжила: - Але воднораз розуміємо, що вря-
тувати наші села спроможний тільки масовий 
малий та середній аграрний бізнес. Чи існу-
ють можливості у сільських людей займатися 
тією або іншою підприємницькою діяльніс-
тю? Вирощуванням та виробництвом тієї чи 
іншої продукції, її заготівлею і переробкою 
і так далі? Вважаємо, що поза всяким сумні-
вом такі можливості навіть невичерпні. Ті ж 
екологічно чисті та органічні продукти як рос-
линництва, так і тваринництва, скажімо, щоб 
годувати свій народ безпечними і поживними 
наїдками – згодні? Інша річ, що розгортати 
власний бізнес селянам вельми не просто. Се-
лян силоміць обернули в жебраки і бідноту, 
а звестися їм на ноги без стартового капіталу 
зась. Особливо враховуючи, що держава, тим 
паче при сьогоднішній у ній владі, багато обі-
цяє, бреше й обманює, і нічого насправді не 
робить, аби підтримувати приватну трудову 
діяльність, те ж фермерство і ту ж кооперацію 
на селі.

Ось чому, коротше кажучи, Агроінду-
стріальний холдинг Миронівський хлібопро-
дукт і взявся організовувати та стимулювати 
фінансово конкурс так званих мікрогрантів 
під девізом «Село: кроки до розвитку». Себто 
кожен, хто запропонує власний бізнес-про-
ект, пов’язаний з приватним виробництво як 
рослинницької, так і тваринницької продук-
ції у своєму селі чи щоб займатися бджіль-
ництвом, городництвом або садівництвом, 
необхідними послугами для населення чи 
зеленим туризмом і т. д. – будь ласка, пода-
вайте на конкурс свої ідеї та розрахунки і в разі 
схвалення їх авторитетною комісією, холдинг 
МХП виділяє переможцю 50 тисяч незво-
ротних гривень на закладання своєї справи. 
Мабуть, «подаровані» 50 тисяч нині не такі й 
великі гроші, але це краще, ніж ніяких зовсім. 
Стимул та заохочення навіч «щось на ділі ро-
бити, а не сидіти сиднем і чекати манної каші 
з небес». Від теперішньої держави марно чека-
ти, але й під лежачий камінь, як відомо, вода 
не тече. Хочеш жити – починай крутитися! 

Щоб допомагати ініціативним селянам 
обзаводитися власним бізнесом, агрохолдинг 
МХП заснував громадський центр «Еталон», 
котрий уже встиг посприяти людям втілити 
55 своїх бізнеспроектів. Правда, як поясни-
ла куратор «Еталону» Олеся Аронець, акці-
я-конкурс «Село: кроки до розвитку» поки 
що здійснювалася лише у двох областях – Іва-
но-Франківській і Тернопільській. Та оскільки 
«експеримент» явно вдався, тепер вирішено 
його географію значно розширювати – до 

п’яти областей. Тому гранти отримають уже 
85 конкурсантів, які запропонують найбільш 
реальні, перспективні і цікаві, а то й геть ори-
гінальні та несподівані проекти. І тут у нас є 
можливість порадувати земляків: серед 5 но-
вих областей, які виявили бажання позмага-
тися в конкурсі «Село: кроки до розвитку», і 
Дніпропетровська. Завдяки тому, що в число 
претендентів на 50-тисячні гранти записався 
Петриківський район. 

- Петриківка знаменита на весь білий світ 
своїм неповторним народним художнім мис-
тецтвом, і не підтримати регіон, де живуть 
надто багаті духовно і талантами люди, ми 
сприйняли за великий гріх, - сказала все та ж 
працівниця холдингу МХП Оксана Аронець. – 
І не помилилися: уже отримали звідти кілька 
проектів, серед яких є цілком традиційні, спо-
кійні, та дужеважливі й стабільні, але є й не-
ймовірно новаторські та неповторні також…

Нам залишається щиро побажати пе-
триківським учасникам конкурсу вдачі,  але 
при цьому знаходимо за потрібне й сказати, 
що Дніпропетровщина загалом багата на об-
дарованих та здібних селян, здатних успішно 

займатися приватним підприємництвом. А 
це значить, що дійсно не варто чекати, поки 
наша держава схаменеться і вгамує надмір-
но нахабні апетити нестримних земельних 
олігархів та підтримуватиме передусім фер-
мерський рух і розвій виробничої і обслуго-
вуючої у сільському господарстві кооперації. 
Насправді  порятунок уже майже розореного 
вітчизняного села, яке споконвіків у нас вва-
жалося колискою українського народу, наразі 
справа ідей, рук, ініціативи і зусиль самих се-
лян. Нехай як ото і справа самих потопаючих 
рятувати себе – адже ситуація надто схожа на 
становище, у якому перебувають села.  Фак-
тично сільському народу випадає сьогодні 
відроджувати і зберігати, поки не пізно, для 
нащадків наше село, котре досі віками народ-
жувало велетів українського духу, таланови-
тих науковців і митців, діячів-державників. 
Котрими не просто наш люд пишався, а які 
були совістю і вожаками нації. Якщо хочете, 
то вдасться селянам вберегти свої села – збе-
режуть і Україну та її неймовірний потенціал.

Що неймовірний – стверджуємо це не ви-
падково. Адже Інтернет-ресурс «AgroPortal.
uа» уже не перший, а третій рік поспіль 
проводить огляд-конкурс «Неймовірні села 
України». Мета його – пропагувати й заохочу-
вати в Україні, популяризувати наполегливе й 
послідовне відновлення нашого села шляхом 
якраз підтримки малого і середнього аграр-
ного бізнесу, тісної взаємодії його і співпраці 
з органами місцевого самоврядування і те-
риторіальних громад. Тим паче сьогоденних 
об’єднаних. Отож теж є гостре розуміння 
актуальності цього завдання і потреби актив-
но залучати до нього селянські маси у своїх 
населених пунктах. Голова Експертної ради 
Всеукраїнського конкурсу «Неймовірні села 
України» заступник міністра аграрної політи-
ки і продовольства Олена Ковальова зі свого 
боку, звісно, говорить, що «сільський розви-
ток – безперечний пріоритет Мінагрополі-
тики». І що наче «підтримка фермерства та 
кооперації, реалізація відповідних урядових 
програм спрямовані на забезпечення еконо-
мічного і соціального розвою сільських міс-
цевостей». Наскільки це відповідає дійсності 
– судіть самі, вам, жителям сіл, видніше. Але 
далі чиовниця сказала прямо, бо не могла не 
сказати, що (цитуємо дослівно) «цей розвиток 
неможливий без виявлення ініціативи знизу, 
безпосередньо з сіл, сільських територій і гро-
мад та від людей, які живуть у наших селах».

- Тому саме такі конкурси, як «Неймо-
вірні села України», - продовжувала Олена 
Ковальова, - й стимулюють ініціативу, небай-
дужість та зацікавленість сільського народу, 
спонукають їх до дії. Вони згуртовують людей, 
сприяють виникненню розуміння ними, що 
сьогодні необхідно передусім покладатися на 
себе. Нарешті й допомагають селянам усві-
домлювати, як використовувати ті або інші 

місцеві особливості та переваги і сильні фак-
тори своєї території та своїх можливостей…

Зворотний бік цієї медалі, продовжує 
Ковальова – реальні можливості і підстави ро-
бити свої населені пункти кращими, заможні-
шими і успішнішими, більш прийнятними 
для життя і реалізації своїх амбіцій та забезпе-
чення своїх потреб. Як на думку заступницю 
міністра Мінагрополітики, тим паче. «що для 
активної участі у подібних конкурсах-оглядах 
створює нині сприятливі умови децентраліза-
ція, яка передбачає і переслідую насамперед 
мету підвищення відповідальності селян на 
місцях за благополуччя своїх населених пунк-
тів».

- Саме від волі та зібраності сільських лю-
дей, від ініціативи і діловитості об’єднаних 
громад, - підсумувала свій коментар Олена 
Ковальова, - й буде залежати майбутнє усіх 
без винятку українських сіл, у яких прихову-
ються величезні ресурси та потужний потен-
ціал.

У такому випадку у нас й виникає просте 
та елементарне, як дишло, запитання, а чому 
ж на нашій Дніпропетровщині ні обласна ад-

міністрація, ні обласна рада чи обласне управ-
ління агропромислового розвитку на ділі не 
займаються залученням сільських населених 
пунктів та територіальних громад до участі у 
конкурсах бізнесових економічних і соціаль-
них проектів на зразок конкурсів «Село: кроки 
до розвитку» та «Неймовірні села України». 
Адже у такому разі це схоже на, даруйте, пу-
стопорожню говорильню, виголошену лиш 
задля дутого набивання собі ціни, котра на-
справді не має нічого спільного з реальною 
дійсністю. Бо ж у іншому, жаданому випадку 
обласні інстанції давно могли б запровадити 
і суто свої, внутрішні аналогічні конкурси та 
огляди на більш цілеспрямований, наполег-
ливий та послідовний розвиток тутешніх сіл і 
селищ, сільських рад, територіальних громад і 
районів. Однак нічого подібного ж не відбува-
ється. Тихо, як у вусі.

А тим часом авторитетні діячі виступа-
ють за заохочення сільського люду самотужки 
врешті-решт братися за порятунок, образно 
кажучи, колисок і гнізд своїх з дідів та праді-
дів селянських родів і родин. Ось, приміром, 
точка зору гендиректора відомої асоціації 
«Український клуб аграрного бізнесу» Тараса 
Висоцького, яку цитуємо також слово в слово:

«Сприяння розвитку сільських терито-
рій є вирішальним важелем, який здатний 
зрушувати з місця й економічний розквіт 
українських сіл. Якщо хочете, то це ключо-
вий і стратегічний процес. Ми ні на йоту не 
сумніваємося, що уже перші конкурси на 
цей рахунок, які завойовують інтерес до себе 
і популярність, сприяють відродженню і роз-
будові інфраструктури сіл, селищ і хуторів, а 
також зростанню заможності і благополуччя 
їхнього населення. А оскільки конкурси відбу-
ваються в загальнонаціональних масштабах, 
то це ще й можливість про себе заявити на 
всю Україну. Звідси й перспективи залучати 
до втілення своїх ідей і проектів як потенцій-
них інвесторів, так і додаткові кошти для влас-
ного розвитку. Нарешті переможці конкурсів 
отримують фінансові «винагороди», що теж 
неабищо і не дрібниці у наші скупі на «віль-
ні» гроші  часи.  Я вам навіть скажу так: якщо 
процес відродження українських сіл справді  
перехоплять у свої руки сільські територіальні 
громади, то це гарантуватиме не тільки  дійс-
но довготривалу для них гарантію безбідного 
та благополучного порізно і разом існування. 
Сьогодні багато фахівців і експертів прогно-
зують, що «якщо це діло піде, то уже в най-
ближчі 10 – 15 років почнеться зворотний рух 
-  повернення багатьох передусім вихідців сіл з 
міст, у які вони переселилися, назад на сільські 
території».

Ось ще кілька думок і суджень та влас-
них точок бачення з приводу того, як спону-
кати українське село якомога швидше само-
му виходити на шлях за багатообіцяючими 
курсами. Є сенс прислухатися нинішнім 

селянам зокрема до Владислави Рутицької – 
члена Національної ради аграрних реформ. 
Що на думку багатьох, сказала вона, ниніш-
ня влада в Україні перетворює державу в 
аграрно-сировинний придаток західних і 
заокеанських країн – це одна справа. Сумна 
і невдячна для українського народу загалом, 
себто не лише сільського. Але відродження 
занедбаного і незаслужено скривдженого 
українського села – це й один з вирішальних 
виходів з того тупика, у який завели сьогод-
ні горе-правителі нашу Україну. Бо Україна 
це дійсно аграрна держава з багатющим і 
потужним сільськогосподарським потенці-
алом, котра спроможна ним за пояс затк-
нути усю разом узяту Європу і з пихатою 
Америкою на додачу. Привертати увагу се-
лян до необхідності шукати і знаходити гідні 
бізнесові ідеї й проекти та засукувати рукава 
і активно братися за їх реалізацію – це шлях, 
який неодмінно рано чи пізно виведе селян 
на нові горизонти і напрямки. Соціалізм, 
коли рідна партія за всіх вас подумає і по-
дбає, давно скінчився. Сьогодні віжки слід 
брати у свої рішучі і тверді руки!

Насамкінець ще дві думки. Перша нале-
жить генеральному директору ТОВ «Бейкер 
Тіллі Україна» Олександру Почкуну. Отже:

- Ми щойно приєдналися до проек-
ту «Неймовірні села України-2018» з тим, 
щоб  посильно сприяти піднесенню і уріз-
номанітненню аграрного бізнесу на тих 
сільських територіях, господарствам, в тому 
числі і фермерським яким надаємо свої й 
аудиторські послуги, і послуги з підготов-
ки бізнесових планів. Бо розуміємо, що такі 
конкурси і заохочувальні акції допомагають 
розкривати потенційні можливості селян та 
вирішити як суто соціальні проблеми, так і 
виробничі у сільському виробництві і спосо-
бі життя.

І друга думка, висловлена Миколою Не-
помнящим - одним з лідерів Всеукраїнської 
асоціації сільських і селищних рад.

- Виявлення, підтримка і просування са-
мобутності, неймовірності якщо не всіх, то 
багатьох і багатьох наших сіл, - сказав він, - 
дуже важлива і потрібна справа, у якій сіль-
ським населеним пунктам, котрі воліють 
свого пристойного майбутнього і які доро-
жать власною честю та гідністю, обов’язково 
необхідно брати участь.  Бо як на нас, то ма-
теріальна винагорода переможцям подіб-
них конкурсів суттєва, однак ще й не головна 
вигода від участі у змаганнях на кращі про-
екти власного розвитку. Головне полягає в 
тому, що про те або інше село дізнаються 
в області і всій державі, зацікавляться ним і 
навіть відчують щире захоплення та подиву-
вання. Відтак знайдуть потребу тим  або ін-
шим помогти оригінальним і неповторним 
сільським населеним пунктам вийти на вищі 
рубежі у своїй історії. Та найбільш істотне тут 
те, що селяни у своїх селах, які будуть задіяні 
у втілення задуманого, в процесі неодмінно 
стануть іншими – не байдужими і не сторон-
німи спостерігачами, а активними розбудов-
никами як своїх сіл та територій, так і влас-
них підприємницьких структур. Потім уже і 
без заохочувальних і стимулюючих нагород 
зможуть самотужки реалізовувати наступні 
поступальні місцеві ідеї й проекти. У  селян 
з’являтимуться сили та з’являтиметься натх-
нення, бажання й азарт об’єднуватися задля 
здійснення своїх задумів і бути конкурентни-
ми порівняно з іншими. Це й буде справж-
нє, а не штучне чи бутафорське відродження 
українського села. 

Що ж, ні додати, ні відняти – нічого ін-
шого сьогодні й не варто прагнути та дома-
гатися. Як поставив переконливу крапку ще 
й директор з розвитку Асоціації об‘єднаних 
територіальних громад Ігор Абрамюк, «а 
відродження українських сіл – це дійсно 
шлях до вседержавного національного успі-
ху, з яким краще не розминатися».

Підготувала Ніна МИХАЙЛОВА.

! Своє гніздо найтепліше
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ДЛЯ БАЖАЮЧИХ БЛИЖЧЕ ПОЗНАЙОМИТИСЯ З МІСЦЕВИМИ АКТИВІСТАМИ ПАРТІЇ РУХ 
НОВИХ СИЛ ДРУКУЄМО КООРДИНАТИ ЇХ ОСЕРЕДКІВ У СІЛЬСЬКИХ РАЙОНАХ ОБЛАСТІ.
Дніпровська райорганізація – 067-560-60-29 (Роман Анатолійович Москаленко).
Верхньодніпровська – 067-797-28-36 (Володимир Петрович Прищепа).
Магдалинівська – 096-317-7684 (Володимир Григорович Горбонос).
Новомосковська – 097-748-89-67 (Євген Григорович Падашуля).
Перещепинська міська – 067-735-94-58 (Олександр Сергійович Небрат).
Підгородненська міська – 096-172-43-25 (Анатолій Ігоревич Волошко).
П‘ятихатська – 096-967-10-16 (Олександр Сергійович Супрун).
ЯК ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК НА ЧОЛІ З ЛІДЕРОМ ОБЛАСНОЇ АСОЦІАЦІЇ ФЕРМЕРІВ ТА 
ПРИВАТНИХ ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ АНАТОЛІЄМ  ІВАНОВИЧЕМ ГАЙВОРОНСЬКИМ (067-568-48-
50) СПОДІВАЄТЬСЯ, ЩО ЗНАЙДУТЬСЯ ЛЮДИ, ЯКІ ВІЗЬМУТЬСЯ ЗА СТВОРЕННЯ ОСЕРЕДКІВ 
РУХУ НОВИХ СИЛ І В УСІХ ІНШИХ СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ ТА РАЙОНАХ. 

ДАВАЙТЕ пригадаємо 
ранню і пізню осінь ми-
нулого року, коли ко-

лишній успішний Президент 
Грузії, а згодом громадянин 
України Михайло Саакашвілі 
оголосив відкритий і безстраш-
ний, якщо хочете, бій нашому 
Президенту Петру Порошенку. 
І своєму, до речі, давньому, ще 
зі студентських літ, товаришу, а 
потім, уже у «дорослому» жит-
ті, ніби ж бо і близькому по 
духу і поглядами та переконан-
нями однодумцю. У чеснотах 
та щирості якого до прикрого 
дуже й скоро розчарувався. У 
цьому зізнавався, пояснюючи, 
чому називає тепер Порошен-
ка не інакше, як баригою, сам 
Саакашвілі торік, завітавши 
у Дніпро на зустріч зі своїми 
прихильниками. 

Тут відразу привернемо 
вашу увагу до такого момен-
ту: незважаючи на те, що став-
лення до Саакашвілі та його 
устремлінь і вчинків в Україні 
було різне і залишається су-
перечливим, прихильників у 
нього набралося і набиралося 
чимдалі  чимало. Не мало – 
так буде точніше. Що, судячи 
з усього, стало вкрай прикрою 
несподіванкою для Петра По-
рошенка та його найближчого 
оточення. Явно не думали і не 
гадали не тільки в Адміністра-
ції Петра Олексійовича, але 
і в Кабміні та Верховній Раді, 
у правоохоронних органах та 
колах, що Саакашвілі набере 
неабиякий, причому швидко, 
рейтинг. Але тепер давайте 
ліпше разом поміркуємо, чому 
«зненацька» Міхеіл Ніколозо-
вич, якщо і нам дотримуватися 
грузинського звучання, зміг в 
Україні дійсно завоювати ви-
знання і авторитет та повести 
людей за собою. Адже не хто 
інший, а Михайло Миколайо-
вич кілька разів торік виводив 
десятками і сотнями тисяч чо-
ловік у Києві з протестними 
акціями біля  Верховної Ради і 
навіть останню брати в облогу 
тривало діючими наметовими 
містечками.

Відповідь на це запитання 
очевидна: українське суспіль-
ство уже «сите»  по зав’язку 
свавіллям, безконтрольною 
жадібністю до самозбагачен-
ня, також і брехливістю та 
бездарністю, зате безмежни-
ми корупційними діяннями 
нині діючої у державі влади, 
і у людей уже минулого року 
кінчалося терпіння. Тому вони 
й відгукувалися на перші ж за-
клики Михайла Саакашвілі не 
залишатися байдужими. І не 
чекати, поки хтось інший за 
них заходжуватиметься чисти-
ти у рідній країні Авгієві стай-
ні. Більше того, при ретельній 
організаторській роботі  народ 
готовий був протестувати й 
страйкувати до жаданої пе-
ремоги. Він міг не відступати 
доти, поки не доб’ється своєї 
мети. А поміж вимог, нагада-
ємо, було чотири головні – ім-
пічмент діючому Президенту, 
дострокові вибори нового та де-
путатського корпусу Верховної 
Ради, справді нищівна бороть-
ба з корупцією і грабунком 
надр,  рухомого і нерухомого 
майна та бюджетних коштів 
держави і нарешті щоб злодії 
з депутатськими мандатами, з 
рангами чиновників та в манті-
ях судочинців і з погонами пра-
воохоронців чи митників або 
податківців і так далі вернули 
все награбоване. І ось тут дово-
диться констатувати, що свої 

ПЕРЕМАГАЄ ТІЛЬКИ ТОЙ, 
ХТО СПРАВДІ ПРАГНЕ ПЕРЕМОГИрідні суто українські політики 

і  політичні сили обрали за 
краще залишатися глибоко в 
засідках та окопах, пересиджу-
вати «революцію» у кукурудзі 
та кущах, не піднімаючи своїх 
голів з них – отже, і не  підтри-
мали як Михайла  Саакашвілі 
та його новонароджений Рух 
нових сил, так і український 
народ, який уже піднімався 
до боротьби за свої інтереси. І 
це гірка, «неприємна» для ба-
гатьох і багатьох вітчизняних 
політиків правда – він неї ніку-
ди не подітися. Не підтримали 
Саакашвілі суто доморощені 
опозиційні ніби сили й тоді, 
коли влада на чолі з Прези-
дентом Порошенком відвер-
то злякалася-перелякалася 
грузинського бунтаря і його 
реального впливу на замордо-
вані народні маси. Особливо в 
першу чергу персонально зви-
нувачений в заганянні України 
у прірву економічного і соці-
ального занепаду та верховен-
ства безмежного свавілля, без-
законня і знедолення людей 
Петро Олексійович злякався. І 
йому дійсно було чого боятися. 
Але тільки розумні на словах і 
надто балакучі численні домо-
рощені правдолюбці, ледве не 
всі зі своїми іменними руха-
ми і партіями та опозиційни-
ми ніби програмами, на ділі 
злякалися також проти вітру 
виходити, образно кажучи. А 
по-народному – наклали знає-
те куди. Не ризикуючи висту-
пати проти знахабнілої вкінець 
влади. Влади, котра зійшла на 
престоли на крові справді іс-
тинних патріотів і просто на-
родних повстанців та месників, 
тепер, прикриваючись виши-
ванками і загрозою зовнішньо-
го – московського – «управлін-
ня», майже в чаду лихоманки 
заходилася на себе перетягува-
ти безпрецедентні у практиці 
цивілізованого нині світу сва-
вілля  бандитизм і розбій най-
вищої проби. Так перелякали-
ся, що у них відібрало і мову, а 
язики заціпило. Рішучості ж як 
і не було.

- Справді не змогли, не зва-
жилися точніше численні пар-
тії та рухи, вожді, «гетьмани» і 
«отамани», які досі ніби відчай-
душно боролися з Порошен-
ком та його владою, - говорить 
координатор Дніпропетров-
ської обласної організації Руху 
нових сил  Анатолій Гайворон-
ський, - і самим стати поруч зі 
Саакашвілі, і своїх прихильни-
ків закликати на мирні акції, 
марші та мітинги протестів. 
Це ганьба, яку можна змити 
лише відчайдушним нарешті 
наступом на злісних корупціо-
нерів і злодіїв на всіх нині рів-
нях і щаблях нашої влади. Бо 
якщо не злякалися виходити 

восени минулого року на бій 
з внутрішніми перевертнями 
та окупантами, тоді значить їх 
стримали амбітні заздрощі і 
надмірно зависокі думки про 
себе, єдино хороших і ніби єди-
но справжніх друзів народу. 
Навіщо помагати Саакашвілі, 
коли самим не терпиться запи-
сатися в гетьмани?

-А торік ближче до зими 
верхи перебували в розгубі та 
боязні за свої, даруйте, п’яті 
точки, якими ризикували не 
всидіти у прибуткових кріслах, 
а у низах вичерпувалося тер-
піння страждати від верхів, 
- каже  соратник Михайла  Са-
акашвілі Давид Сакварелідзе, 
- і виникала реальна нагода на-
роду домогтися своїх жаданих 
цілей – відставки Порошенка 
і дострокових президентських 
та парламентських виборів. На 
превеликий жаль, цей шанс 
було змарновано і втрачено. 
Саакашвілі всі інші опозиці-
йні сили залишили наодинці 
у зіткненні з Порошенком та 
його песиголовцями, і цим са-
мим прирекли бунтаря разом 
з мобілізованим ним повста-
лим народом на ізоляцію. Тим 
паче, що Петро Олексійович 
спочатку незаконно і похапцем 
позбавив свого колишнього 
друга і однокурсника україн-
ського громадянства, потім 
затіяв, пригадайте, ганебну 
аферу на кордоні, намагаючись 
завадити Михайлу повернути-
ся в Україну. А насамкінець і 
вигнав, схопивши за чуба, як за 
комірець, вишвирнув його за 
межі України. Зрозуміло, що 
аби не баламутив тут людей, а 
йому, Порошенку, не заважав і 
не псував уже давно сумнівну і 
прогнилу, трухлу його репута-
цію. Але не тільки для цього. Я 
на усі сто відсотків перекона-
ний, що й з потаємною надією  
провчити, ще дужче залякати 
усіх інших доморощених опо-
зиціонерів. Якщо він наперекір 
здоровому глузду та усім прав-
ничим законам, параграфам і 
комам розправився так з люди-
ною, відомою і авторитетною 
на весь світ, то що може чекати 
на своїх внутрішніх недругів, 
якщо вони посміють скликати 
народ на протестні акції? 

СПРАВА У ТІМ, що на 
минулому тижні Давид 
Сакварелідзе завітав до 

нас на Дніпропетровщину, 
аби зустрітися зі своїми од-
нодумцями та соратниками 
– активом обласного та місь-
ких і районних осередків пар-
тії Руху нових сил. Але не для 
того прибув сюди Давид Ге-
оргійович, щоб, як то кажуть, 
після дійсно не виграного ще 
бою махати руками й кулака-
ми. Навздогін картати та лая-

ти явних і потенційних  своїх 
побратимів, які у вирішальні 
моменти підманули-підвели – 
це тільки для слабких. А Рух 
нових сил до них не належить. 
Судіть самі: не зважаючи на 
те, що лідер партії у вигнанні 
за кордоном, а в Україні його 
Рух фактично позбавлений 
доступу у засоби електронної, 
телевізійної і друкованої ін-
формації, не має змоги й кида-
тися людям у вічі з численних 
рекламних біг-бордів, шеренги 
прихильників  Саакашвілі од-
нак приростають і множать-
ся. До його партії вливаються 
справді свіжі – нові! – сили. Що 
видно й на прикладі осередку 
Дніпропетровської області. За-
вершуючи зустріч з тутешнім 
активом, Давид Сакварелідзе, 
приміром, вручив партійні 
квитки майже двом десяткам 
нових членів авторитетного 
Руху.

-Але зупинятися на цьо-
му ні в якому разі не можна, 
- заявив однодумцям Давид 
Георгійович.- Ми маємо при-
ростати чисельно і дужчати 
переконаннями та духом і іти 
далі - уже неодмінно щоб пе-
ремагати, - сказав Сакварелід-
зе в першу чергу, звертаючись 
до тутешнього активу Руху но-
вих сил. – Потреба в цьому по-
яснюється тими завданнями, 
які постають перед тими, хто 
дійсно не на словах, а на ділі і 
зараз воліє перемоги над зараз 
діючою владою в інтересах на-
роду. 

Бо розгортається новий 
політичний сезон та розпо-
чинаються фактично прези-
дентські вибори, продовжував  
Сакварелідзе, і що відбуваєть-
ся знову? А те, що кандидатів, 
образно висловлюючись, на 
гетьманську булаву більше, 
ніж треба. І всі вони перейма-
ються винятково рейтингами 
лише себе, самозакоханих, а 
гуртувати народ чинити разом 
і сильний опір тому ж Поро-
шенку, котрий явно  воліє зно-
ву потрапити в президентське 
крісло, не збираються. При-
наймні не квапляться і в най-
ближчій перспективі не бачать 
у цьому потреби. Навпаки, 
явно розтягують сили, справді 
здатні кидати виклик сьогод-
нішньому режиму, по своїх 
передвиборчих штабах, аби 
вони ратували тільки за них. 
Ніби кожен з них окремо зда-
тен скласти серйозну й необ-
хідну, виграшну перевагу під 
час виборів. Це, на жаль, давня 
і однак не виліковна, схоже, 
хвороба українців – кого-ко-

го, а воліючих влади, яким не 
дає спокою сверблячка вождя, 
вистачає. Навперебій крити-
кують Порошенка, пнучись на 
трон, ледве не змагаються між 
собою в тому, хто дошкульні-
ше стусоне Петра Олексійо-
вича, а на ділі воднораз пра-
цюють плечима, відпихаючи 
та пригинаючи, притоптуючи 
один одного. А це сьогодні й 
поготів робити помилково. 
На тверде переконання лідерів 
Руху нових сил, щоб сьогодні 
здолати відступників від ідеа-
лів Революції гідності, навпаки 
необхідно усім миром-скопом 
об’єднуватися і йти єдиним 
фронтом на вибори. Причому, 
гуртуючись навколо й єдино-
го кандидата - вважайте, що 
національного лідера, котрого 
висуне і схвалить переважаюча 
більшість українського народу. 
Ніякий інший  варіант здобути 
перемогу сьогодні знов таки на 
тверде переконання ідеологів, 
натхненників і багнетів Руху 
Михайла Саакашвілі не зара-
дить. Більше того, на надмір-
но завелику кількість тих, хто 
справді рветься на престол, та 
на розпорошеність їхніх при-
хильників як на рятівне коло, 
яке не дасть втопитися, і роз-
раховує та сподівається вцілі-
ти Порошенко  зі своєю згра-
єю псів.

Особливо палко і перекон-
ливо говорив координатор 
партії Рух нових сил у Дніпро-
петровській області Анатолій 
Гайворонський  про надзви-
чайно велику необхідність 
усім українцям, незважаючи 
на їхні часом  і дуже різні по-
літичні уподобання та орієнта-
ції, на безліч інших факторів, 
моментів та причин, котрі їх 
розрізняють, сьогодні однак 
об’єднуватися задля спільної 
перемоги над тими, хто уже 
п’ятий рік грабує й зживає зі 
своєї землі наш народ. Тобто 
нині у нас всіх єдиний і спіль-
ний ворог, якого потрібно 
здолати – олігархат, корупція 
і ненажерливе грабіжницьке 
злодійство, що виникло ще від 
пори першого у нас Президен-
та Леоніда Кравчука, зміцніло 
до рівня нахабства при дру-
гому Леоніді – при Кучмі - та 
росло і міцніло при Вікторові 
Ющенку. І мов зірвалося з це-
пків при наступному Вікторо-
ві, при Януковичу, а тепер при 
Порошенку геть сягнуло свого 
безпрецедентно жахітливого 
апогею, коли у відкриту гра-
бується не лише держава, а 
і народ. І неприкрито народ 
уже знищується, прирікаєть-

ся на вимирання та поголовне 
вигнання. Отож миритися з 
тим, до чого Україну довели – 
значить миритися з геноцидом 
над собою. Бо якщо про гено-
цид у нас поки що уникають 
заявляти на повен голос і ви-
знавати правоохоронними ор-
ганами, то уже завтра у цьому 
переконається увесь цивілізо-
ваний світ.

А це значить, що чи мож-
на надалі довіряти-вручати 
подальше майбутнє нашої Ві-
тчизни і її народу багатолітнім, 
відтак вчорашнім політикам і 
ніби як державним мужам-дія-
чам – це велике питання, на яке 
позитивної відповіді краще, 
вважають члени партії Руху но-
вих сил, не давати. На зібран-

ні, на яке щойно завітав Давид 
Сакварелідзе і про яке наша 
мова, згадали, наприклад, 
про лідера «Громадянської 
позиції» Анатолія Гриценка. 
Згадали у зв’язку з тим, що 
його виборчий штаб очолив, 
виявляється, Віктор Балога, 
репутація якого, як мінімум, 
неоднозначна. То чи можна у 
такому випадку голосувати за 
Гриценка, багатьох і багатьох, 
не сумніваються прихильники 
Саакашвілі, таки насторожує, 
якщо «й не відвертає». Не див-
лячись на те, що є й думка тих, 
хто вбачає у цьому плюс. Бало-
га, мовляв, як мало хто інший 
бездоганно проведе вибори, не 
дасть вкрасти жодного голосу, 
поданого за Гриценка – ну і 
так далі. Або візьмемо ватажка 
партії «За життя» Вадима Рабі-
новича. Він останнім часом чи 
не найактивніше повстав про-
ти Порошенка і його, як то він 
раз-у-раз не перестає повторю-
вати, бездарного і бандитсько-
го оточення. Але несподівана 
поява в соратниках Рабінови-
ча доволі одіозного Віктора 
Медведчука з його сумнівним 
«Українським вибором» одно-
значно неначе відвернула від 
лідера партії «За життя» бага-
тьох і багатьох з тих, кого він 
встиг схилити на свій бік. 

Це вже не кажучи про вір-
туоза зі здібностями актора 
«свого театру» Олега Ляшка, 
який аж вилазить зі своїх шта-
нів, поливаючи багном-ком-
проматом діючу владу. А ки-
нешся переглядати поіменне 
голосування у Верховній Раді, 
фракція Радикальної партії в 
принципових випадках майже 
завжди підтримує те, що цій 
владі, котра скомпроментувала 

себе і безсоромно компроме-
тує далі, треба. Або візьмемо 
Віталія Скоцика, котрий наз-
вою своєї партії – Аграрної – 
над усе воліє звабити, спокуси-
ти  селянські маси. Мовляв, ми 
єдині печемося за долю ошу-
каного і обікраденого, скрив-
дженого сільського населення. 
Що збирає партія підписи за 
заборону перетворення укра-
їнських чорноземів на товар – 
це добре. При нинішній владі, 
звісна річ. Але чи знаємо ми, 
чи відомі нам достеменні цілі, 
які цією і багатьма іншими 
акціями Аграрна партія праг-
не як мінімум свого представ-
ництва у Верховній Раді? І на-
скільки її акції та гасла щирі? – 
це теж питання. Бо ж приховує 

вона, отримуючи фінансову 
підтримку від великих аграр-
них холдингів – вважайте, що 
од прихованих наразі олігар-
хів-майбутніх латифундистів, 
- з чиїх рук годується. Тому на 
чию користь заспіває завтра – 
це для виборців може вияви-
тися великою несподіванкою…

Так чи інакше, а після цих 
одкровень на зустрічі у Дніпрі 
з прихильниками і членами 
партії Рух нових сил Давид  
Сакварелідзе та член Політ-
ради цієї партії Іван Слободя-
ник і пояснили, чому Рух Ми-
хайла Саакашвілі не спішить 
«поперед батька в пекло» - не 
спішить визначатися з  пріз-
вищем того, кого підтриму-
вати на грядущих президент-
ських виборах. Рух нових сил 
на те і Рух нових сил, щоб не 
на тих робити ставку, чиї іме-
на уже набили оскому україн-
цям, а їхні діяння сидять їм в 
печінках. Мета Руху – шукати 
й знаходити, підносити з низів 
та з надр народу нових лідерів 
і керманичів, які у вирі сього-
денного хаосу-безладу змогли 

зберегти совість, порядність 
і репутацію. Що чесні люди, 
котрі не дали себе зганьбити, 
у нас є, у цьому не треба сум-
ніватися. Настав  сакрамен-
тальний час виводити наверх 
безкорисних дійсно патріо-
тів і сумлінних носіїв та бій-
ців народної волі і народних 
ідеалів. Це з одного боку. А з 
другого - якщо нам не вдасть-
ся знайти тих, хто рішуче, як 
непотріб, вигорне на смітник 
олігархів та їх запопадливих і 
через верх жадних прислуж-
ників та корупціонерів з дер-
жавних і самоврядних органів 
влади і правоохоронних орга-
нів та структур судочинства – 
на перезавантаження України 
новими силами сподіватися 

марно. Або ми їх, або вони 
нас – тут третього уже не дано. 
Причому, має втілитися не 
тільки давній лозунг часів Вікто-
ра Ющенка, що злодії і бандити 
повинні сісти у тюрми. Злодії та 
бандити ще й мусять повернути 
народу все награбоване, кінча-
ючи й витягнуте з кишень насе-
лення корупційними тарифами 
на газ, електроенергію та інші 
комунальні послуги. Це, якщо 
хочете знати, принципова по-
зиція лідера Руху нових сил Ми-
хайла Саакашвілі.

-Звідси й наше завдання від-
роджувати, поновлювати ма-
совий мирний протестний на-
родний рух в Україні, - заявив 
Давид Сакварелідзе. – Народ, 
тільки народ, який зважиться 
вийти на вулиці і площі своїх 
міст і сіл, зможе переломити 
ще нечувану на планеті наругу 
над своєю державою і над со-
бою та завернути хід подій на 
свою користь і у своїх інтере-
сах, раз і назавжди покінчити 
з верховенством негідників, 
злодіїв та мародерів, для яких 
уже нічого  святого не залиши-

лося на рідній землі. Нам усім 
потрібна лише така перемога. 
Бо країна, яка втрачає свій ще 
недавно потужний потенціал і 
свою економіку, а останнім ча-
сом втрачає і свій народ, нам 
не потрібна. А якщо не вірити 
в те, що наш народ на це спро-
можний, себто спроможний 
нарешті вступати у бій за влас-
не благополуччя, тоді краще 
й не починати боротьби. Але 
її починати треба, якщо ми за 
народ, а не за його гнобителів. 
Настав час усім кращим силам 
об’єднуватися і рухатися далі 
разом з усім населенням Укра-
їни. 

І коли зможемо згуртувати 
тих, для кого не гроші головне 
і хто очолює справжні партії 

та рухи, а не політичні проек-
ти, мета яких за будь-яку ціну 
прориватися до корит, продов-
жував Давид Сакварелідзе, на-
род і висуне сам національного 
лідера-ватажка, гідного прези-
дентського крісла в непростий і 
складний, доленосний момент 
у своїй історії. Що і є метою 
Руху нових сил, який має ви-
нести на поверхню української  
політики і дійсності нову фігу-
ру, якій би вірили і довіряли всі 
і яка візьметься втілювати надії 
та сподівання всіх!

-Україна потребує лідера, 
котрий виражатиме волю і по-
треби народу, - підхопив пафос 
промови Давида Георгійовича 
згадуваний уже тут член Полі-
тради партії Рух нових сил Іван 
Слободяник, - і який стане сові-
стю народу та виразником його 
уже вистражданих гарантій на 
достойне життя. Котрий візь-
меться за відродження гордої в 
масштабах планети держави з 
сильною економікою, соціаль-
ними гарантіями, національ-
ною безпекою, високими зарп-
латами і пенсіями, невідворот-

ністю покарань за усі злочини. 
Щоб у ній усім заможно і за-
тишно, дуже комфортно жило-
ся і жити хотілося, а не тікати 
стрімголов куди завгодно, аби 
тільки подалі із цього пекла.

- Владу, економіку і правни-
чу систему мають контролюва-
ти люди, а не олігархи, як зараз 
у нас, - мов підвів риску вата-
жок дніпропетровських по суті 
ентузіастів Руху Михайла Са-
акашвілі Анатолій Гайворон-
ський. – То давайте закликати 
людей не боятися і виходити 
боротися разом з нами. Не 
треба й чекати виборів, споді-
ваючись, наче тільки вони зара-
дять і порятують нас. Це хибна 
позиція. І небезпечна для нас. 
Уже зараз має об’єднуватися 

і сміливо на повен зріст підні-
матися з колін вся замордована 
Україна. Щоб перемогти шах-
раїв, потрібно усім разом боро-
тися з ними! А для цього рости 
кількісно, привертати на свій 
бік народні маси і ті ж численні 
опозиційні партії та рухи – це 
уже зараз завдання на кожен 
день.

Не випадково, зрештою, зі-
брання дніпропетровських ак-
тивістів партії Рух нових сил за 
участю соратника Михайла Са-
акашвілі Давида Сакварелідзе 
під кінець повернулося до того, 
з чого воно починалося. До не-
обхідності на свій бік схиляти 
й залучати якомога більше не-
байдужих прихильників. При-
чому, не обов’язково молодих 
віком, як багато хто тлумачить, 
наче нові сили тільки між но-
вим нині поколінням. Під час 
виборів, скажімо, знадобляться 
спостерігачі на виборчих діль-
ницях чи члени дільничних 
виборчих комісій. Щоб стояти 
на сторожі голосів, відданих за 
людей, яких підтримуватиме 
Рух, захищати їх від фальсифі-
кацій чи тому подібних злов-
живань. Та й це лише один бік 
справи. Усіх, кому не байдуже, 
у якій державі будуть жити 
наші діти і онуки, тим паче 
кому боляче, що може зовсім 
не стане своєї держави, у якій 
їм би жити, Рух нових сил кли-
че під свої знамена. І на ті мир-
ні барикади, котрі під кінець 
27-го року існування незалеж-
ної України спроможні повер-
нути її на обіцяний у 1991-му 
році шлях її розвитку. На той, 
на який український народ 
сподівався і вірив. От тільки до 
цих  пір не дочекався.

Ніна МИХАЙЛОВА
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ПРАВОВЕ ПОЛЕ

Загальне та важливе 
про спадщину
Спадщину можна отримати 
за заповітом або за законом. 
В Україні частішим є другий 
варіант, оскільки більшість 
людей не мають дуже великих 
статків і не «навчені» писати 
заповіт. Українське законо-
давство встановлює п’ять 
черг спадщини за законом.  
У першу чергу входять діти 
спадкодавця, навіть народжені 
після його смерті, батьки та 
другий з подружжя. До другої 
- рідні брати та сестри,  бабусі 
та дідусі. До третьої - дядько 
та тітка, До четвертої  черги 
віднесені особи, які проживали 
із спадкодавцем однією сім’єю 
не менш як п’ять років до 
відкриття спадщини. У п’яту 
чергу право на спадкування 
за законом одержують утри-
манці спадкодавця, які не були 
членами його сім’ї, а також 
інші родичі спадкодавця до 
шостого ступеня споріднення 
включно.

Строки прийняття 
спадщини
Згідно зі статтею 1270 
Цивільного кодексу України 
для прийняття спадщини 
встановлюється строк у шість 
місяців.
Перебіг строків прийняття 
спадщини починаються з на-
ступного дня  з часу відкрит-
тя спадщини, тобто з дня 
смерті спадкодавця або з дня, 
з якого він був оголошений 
померлим.
Нагадаємо, що визнання по-
мерлим відбувається виклю-
чно в судовому порядку, і в 
судовому рішенні, як пра-
вило вказується дата, з якої 
особа вважається померлою. 
Тож, саме з цієї дати розпо-
чинається перебіг строків для 
прийняття спадщини. Якщо 

Мешканцям області 
розповіли, як оформити 
субсидію
Незабаром стартує новий опалювальний се-
зон. Витрати родин на сплату комунальних 
послуг зростуть. Як заощадити сімейний 
бюджет – розповіли в департаменті соці-
ального захисту населення Дніпропетров-
ської облдержадміністрації.
Заощаджувати на сплаті комунальних по-
слуг мешканцям області допомагає субсидія. 
Малозабезпеченим родинам, пенсіонерам чи 
офіційно безробітнім, які вже її оформлюва-
ли, подавати документи заново не потріб-
но. Державна допомога цим громадянам 

Якщо пропущений 
термін вступу 
в спадщину?

Інколи, термін вступу 
спадщини пропущений, 
оскільки спадкоємець 
про смерть спадкодавця 
дізнався запізно, 
наприклад перебував 
у довгостроковому 
відрядженні за 
кордоном. Інколи, 
причиною пропуску 
є банальне незнання 
законодавчо 
встановленої процедури.
Взагалі, в ситуації, коли 
помер хтось з близьких, 
не завжди думаєш про 
майно та оформлення 
спадщини.
Тож, ця консультація 
присвячена прийняттю 
спадщини. Та, 
зокрема,що, робити, 
коли строки пропущені.

ж дата в судовому рішенні 
не зазначена, «відправною 
точкою» для строків буде 
використовуватись наступна 
дата за ухваленням рішення. 
Вимушені зауважити, що 
враховуючи той факт, що для 
визнання особи померлою 
за загальним правилом із 
встановленими виключення-
ми, має пройти три роки як 
особа відсутня за місцем свого 
проживання або три роки від-
сутності відомостей про місце 
її перебування, спадкоємці 
автоматично опиняються в 
становищі таких, що пропу-
стили шестимісячний строк 
для прийняття спадщини, а 
отже, і в таких випадках, ця 
консультація є актуальною.
Спадкоємці протягом шести 
місяців можуть як прийняти, 
так і відмовитись від прий-
няття спадщини.
У разі відмови, для спадкоєм-
ців другої черги строк для 
прийняття спадщини вста-
новлений у три місяці. Кож-
на наступна черга спадкоєм-
ців також має три місяці на 
відмову або на прийняття 
спадщини. Підсумуємо, 
що перебіг трьох місячного 
строку вираховується з дати 
неприйняття іншими спад-
коємцями спадщини або 
відмови від її прийняття.
Зупинимось на важливому, 
відповідно до частини шостої 
статті 1273 Цивільного кодек-
су України заява про відмову 
може бути відкликана про-
тягом строку, встановленого 
для прийняття спадщини.

Два варіанти у випадку 
пропущення строків
Варіант перший: звертатися 
до суду з позовом про визна-
чення додаткового строку 
для прийняття спадщини. 
Варіант другий: отримання 
від спадкоємців, які прийня-
ли спадщину, з проханням 
письмової згоди на включен-
ня вас до кола спадкоємців, 
що отримають спадщину.
У випадку добрих відносин 
з іншими спадкоємцями 
звичайно простіший другий 
варіант. Отриману письмову 
згоду від інших спадкоємців, 
що встигли у строки вступи-
ти у спадщину на включення 
Вас до числа спадкоємців 
надсилають нотаріусу за 
місцем відкриття спадщини. 
Цих дій достатньо для того, 
щоб поновитись серед числа 
спадкоємців, які мають пра-
во на отримання спадщини.
Проте, необхідно зауважити, 
що таку згоду мають надати 
всі без виключення спад-
коємці, а не переконлива 
більшість Крім того, інші 
спадкоємці, що надали згоду, 
мають бути однакової з Вами 
черги.
Також можливий такий 
варіант, що немає більше 
спадкоємців, а отже немає 
кому надати вам згоду.
Природнє небажання діли-
тись, а також інші вказані 
аспекти, робить цей спосіб 
на поновлення строків на 
вступ у спадщину, практично 
не дієвим.
Тож, змушені знову повер-

татись до першого варіанту 
– судового. Так, якщо строк 
пропущений з поважних 
причин, спадкоємець має 
право подати позов про 
визначення додаткового стро-
ку на прийняття спадщини. 
На обґрунтування позовної 
заяви ви маєте надати дока-
зи. 
Щодо поважності причин 
пропуску строку для прий-
няття спадщини, це мають 
бути об’єктивні, непереборні, 
істотні труднощі для вас. У 
випадку, якщо у Вас не було 
вищезазначених перешкод, а 
пропущення строку сталось 
через незнання факту смерті 
спадкодавця, у поновленні 
пропущеного строку, як 
показує практика, суд може 
відмовити.
Також зауважимо, що і для 
подачі позову є певний 
встановлений законодав-
ством строк. Так, для такої 
категорії справ встановле-
ний трирічний термін, який 
розпочинається з наступного 
дня після закінчення строків 
прийняття спадщини.
Добре чи погано, але не 
тільки життя, але й закон 
не дозволяє триваліший час 
перебувати у смуті, вста-
новлюючи строк на вступ у 
спадщину. Трирічний строк 
є тим максимумом при 
якому можливе поновлення 
строків на вступ у спадщину 
навіть судом.

перераховується автоматично – у травні 
та жовтні.
Нові заяви та декларації на оформлення 
субсидії щопівроку треба подавати:
- переселенцям,
- тим, хто орендує житло,
- тим, чиї члени родини не зареєстровані у 
помешканні,
- тим, чиї члени сім’ї не мають офіційного 
доходу, чи мають дохід нижчий за мінімалку,
- тим, чиї члени родини зареєстровані в 
помешканні, проте не проживають там,
- боржникам за комуналку.
«Подати документи на оформлення субсидії 
можна особисто, Укрпоштою або через пор-
тал держпослуг на сайті iGov», – зазначили 
в департаменті.

Держдопомога не призначається тим, у 
кого площа квартири перевищує 120 кв. 
метрів, а будинку – 200. На субсидію не 
варто розраховувати і тим, хто мав 
суттєву покупку – на більш ніж 50 тисяч 
гривень. Не пощастить і власникам авто, 
випуск яких не перевищує 5-ти років.
«Проте всі правила мають виключення. 
Наприклад, родина могла придбати авто 
для перевезення людини з інвалідністю. 
Такі спірні випадки розглядаються комі-
сійно», – розповіли в департаменті.
Там також додали, що при призначенні 
субсидії враховуються доходи всіх членів 
родини, незалежно від місця їх реєстрації.
На сьогодні субсидією користуються май-
же 252 тисячі родин Дніпропетровщини.

Працівник не може 
бути допущений до 

роботи без укладення 
трудового договору! 

Головне управління ДФС у 
Дніпропетровській області нагадує, 
що відповідно до норм постанови Ка-
бінету Міністрів України від 17 черв-
ня 2015 року № 413 «Про порядок 
повідомлення Державній фіскальній 
службі та її територіальним органам 
про прийняття працівника на ро-
боту» повідомлення про прийнят-
тя працівника на роботу подається 
власником підприємства, установи, 
організації або уповноваженим ним 
органом (особою) чи фізичною осо-
бою до територіальних органів Дер-
жавної фіскальної служби за місцем 
обліку їх як платника єдиного внеску, 
за формою згідно з додатком, до по-
чатку роботи працівника за укладе-
ним трудовим договором одним із 
таких способів:

 засобами електронного зв’яз-
ку з використанням електронного 
цифрового підпису відповідальних 
осіб відповідно до вимог законодав-
ства у сфері електронного документо-
обігу та електронного підпису;

 на паперових носіях разом з 
копією в електронній формі;

 на паперових носіях, якщо 
трудові договори укладено не більше 
ніж із п’ятьма особами.

Важливо: згідно з частиною 3 
статті 24 Кодексу законів про працю 
України від 10 грудня 1971 року № 
322-VIII із змінами та доповненнями 
працівник не може бути допущений 
до роботи без укладення трудово-
го договору, оформленого наказом 
чи розпорядженням власника або 
уповноваженого ним органу, та пові-
домлення центрального органу вико-
навчої влади з питань забезпечення 
формування та реалізації державної 
політики з адміністрування єдиного 
внеску на загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування про 
прийняття працівника на роботу в 
порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України.

Звільнено від ПДВ 
експорт олійних 

культур
Головне управління ДФС у Дні-

пропетровській області інформує, 
що 01.09.2018 набрав чинності Закон 
України від 22 травня 2018 року № 
2440-VIII «Про внесення зміни до 
підрозділу 2 розділу XX «Перехідні 
положення» Податкового кодексу 
України щодо деяких питань оподат-
кування податком на додану вартість 
операцій з вивезення за межі митної 
території України олійних культур» 
(далі – Закон № 2440).

Так, відповідно до внесених За-
коном № 2440 змін з 01.09.2018 є чин-
ною така редакція п. 63 підрозділу 2 
розділу XX «Перехідні положення» 
Податкового кодексу України від 02 
грудня 2010 року № 2755-VI зі зміна-
ми та доповненнями (далі – ПКУ):

«Тимчасово звільняються від 
оподаткування податком на додану 
вартість операції з вивезення за межі 
митної території України в митному 
режимі експорту:

 з 01.09.2018 до 31.12.2021 соє-
вих бобів (товарна позиція 1201 згід-
но з УКТ ЗЕД);

з 01.01.2020 до 31.12.2021 насін-
ня свиріпи або ріпаку (товарна пози-
ція 1205 згідно з УКТ ЗЕД)».

Також п. 63 підрозділу 2 розділу 
XX «Перехідні положення» ПКУ до-
повнено новим четвертим абзацем 
такого змісту: 

«Положення цього пункту не по-
ширюються на операції з вивезення 
за межі митної території України в 
митному режимі експорту сільсько-
господарськими підприємствами – 
виробниками соєвих бобів (товарна 
позиція 1201 згідно з УКТ ЗЕД) та 
насіння свиріпи або ріпаку (товар-
на позиція 1205 згідно з УКТ ЗЕД), 
вирощених ними на землях сільсь-
когосподарського призначення, які 
перебувають у власності таких сільсь-
когосподарських товаровиробників 
чи в їх постійному користуванні або 
використовуються ними на правах 
оренди (суборенди) чи емфітевзису». 
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Сторінку підготувала Анна МЕЛЬНИК.

На порі, на часі

26 вересня 2018 року
№ 37 (76)НАША ОСЕЛЯ

Після сну кожна клітинка нашого тіла 
вимагає рідини. Тому дуже важливо почати 
новий день зі склянки чистої води, а якщо 
в нього додати скибки лимона, то користь 
зросте в рази.

ВОДА з лимоном забезпечує організм електролітами, 
які зволожують тіло. У лимоні міститься велика кіль-

кість електролітів, таких як калій, кальцій і магній.
Лимонна вода зменшує біль у м’язах і суглобах.
Вода з лимоном допомагає очистити печінку, вона 
сприяє виведенню токсинів з неї.
Вступає в боротьбу з респіраторними інфекціями, 
ангіною і тонзилітом. Все це завдяки протизапальним 
властивостям лимона.
Вода з лимоном допомагає регулювати природний рух 
кишечника. Вона сприяє нормальному обміну речовин, 
так як лимон потужний антиоксидант. Лимонна вода 
зміцнює імунну систему і захищає організм від вільних 
радикалів.
Підтримує нормальне функціонування нервової сис-
теми, так як в лимоні міститься багато калію. Через 
низький рівень калію в крові може виникнути депресія. 
Саме тому наша нервова система потребує цього еле-
мента, щоб відправляти стійкі сигнали до серця.

Коли садити 
Саджанці з відкритою ко-

реневою системою висаджують 
починаючи з середини верес-
ня і аж до промерзання землі. 
Посадку рослин в контейне-
рах (ЗКС) завершують до дру-
гої-третьої декади вересня, інак-
ше вони не встигнуть прижити-
ся до холодів.

Місце для посадки
Плодові дерева не перено-

сять близького залягання ґрун-
тових вод (вище 2 м від поверхні) 
і не можуть рости в низинах, де 
навесні накопичується вода від 
танення снігів і застоюється хо-
лодне повітря. Оптимальні ґрун-
ти для плодових культур - добре 
оброблені, родючі, повітропро-
никні, з нейтральною кислотні-
стю.

Підготовка 
посадкової ями
Посадкову яму бажано під-

готувати заздалегідь. Її діаметр 
повинен приблизно в 1,5 рази 
перевищувати розмір кореневої 
грудки саджанця. Як правило, 
досить 80 см при глибині 80-90 
див. Якщо ґрунт на ділянці має 
поганий склад або не підходить 
для конкретної культури, роз-
мір посадкової ями повинен 
відповідати розміру коренів 
дорослої рослини, так як яму 
доведеться заповнювати ґрун-
том, який сильно відрізняється 
за складом від основних ґрунтів. 
При викопуванні ями верхній 
родючий шар відокремлюють 
від нижнього: він знадобиться 
для її заповнення.

На дно ями насипте горбик. 
Для засипки приготуйте вийня-
тий родючий шар, торф (2 тач-
ки), перепрілий гній (2 тачки), 
комплексні мінеральні добрива 
і пісок, якщо грунт на ділянці 
важкий. Норми внесення до-
брив під посадку можуть розріз-
нятися у різних культур.

Підготовка 
саджанців
У саджанців з відкритою 

кореневою системою ретельно 
оглядають коріння, підрізають 
пошкоджені і занадто довгі. 
Саджанець з ЗКС витягують з 

НА РИНКАХ, в спеціалізованих магазинах, розплідниках такий вибір саджанців, що очі 
розбігаються.
Сад може стати предметом вашої гордості і заздрості сусідів. Або - джерелом 

нескінченних турбот і глибокого розчарування. Ми - за перше! Тому хочемо застерегти вас від 
помилок на самому початку шляху. Як не потрапити в халепу, відправляючись за покупкою?
Коріння саджанця повинне бути мочкувате, з мінімум чотирма розгалуженнями.
Стовбур рівний, гладкий, без механічних пошкоджень.
Колір кори на стовбурі - темно-зелений (якщо виявите червоно-коричневі плями - не виключено 
зараження чорним раком).
Не прагніть купувати високорослі саджанці. Кращий саджанець - невисокий (120-140 см).
Верхівка саджанця повинна бути задеревенілою і закінчуватися брунькою (вона повинна бути 
великою, пружною).
Добре, якщо на саджанець у продавця будуть карантинне і сортове свідоцтва.
У середній смузі саджанці в розпліднику закінчують вегетативний ріст в кінці вересня-початку 
жовтня. Викопувати їх раніше цього часу не можна. Якщо ви купили саджанець на початку або в 
середині вересня - значить, він поганий.

Як правильно садити 
саджанці   восени
Ваші саджанці 
легко приймуться 
і будуть вас 
радувати новими 
гілочками вже 
навесні.
контейнера, по можливості роз-
бирають сплутані коріння і вко-
рочують довгі. Садити рослину 
з сильно сплутаним корінням 
небажано: коренева система 
сформується неправильно, де-
рево стане відставати в рості і 
буде слабким.

Дуже важливо правильно 
визначити, де коренева шийка 
саджанця. Це потовщення біля 
основи стовбура, де відходить 
перший великий бічний корінь. 
Щеплення може бути зробле-
но на штамб (стовбур підщепи) 
або в кореневу шийку. Тому при 
посадці орієнтуються не на ще-
плення, а на кореневу шийку.

Посадка саджанців
Встановіть саджанець у яму, 

рівномірно розподіліть корін-
ня в поглибленні, зробленому у 
верхівці пагорба на дні ями. Сад-
жанець повинен бути розташо-
ваний так, щоб після засипання 
ями, з урахуванням подальшої 

усадки ґрунту, коренева шийка 
виявилася вище рівня ґрунту. 
Заглиблювати її не можна: це 
призводить до загнивання кори 
і загибелі рослини, особливо на 
важких ґрунтах. Щоб не поми-
литися, можна покласти попе-
рек ями держак від лопати: це 
допоможе співвіднести поло-
ження саджанця з майбутнім 
рівнем ґрунту.

Перед заповненням у дно 
ями по центру вбийте кілки для 
підв’язки. Заправте посадкову 
яму пошарово: висипайте по 
тачці торфу, ґрунту, перегною і 
жменю комплексних мінераль-

них добрив, ретельно перемі-
шуйте. При засипці ущільняйте 
землю і стежте, щоб не залиша-
лося порожнечі.

Повторіть все в тому ж 
порядку, поки над ямою не 
утворюється горбик заввишки 
15-20 см. Це необхідно: пухкий 
ґрунт в ямі дасть усадку при-
близно на 10%, і висота горби-
ка знизиться. Якщо заправити 
яму врівень із землею, саджа-
нець опиниться в заглибленні, 
навколо нього буде накопичу-
ватися вода, що створює загро-
зу загнивання кори. Навколо 
горбка по діаметру, трохи біль-

шого за діаметр ями, сформу-
йте валик, затримує воду при 
поливі. Грунт навколо саджан-
ця притопчіть ногою, ставлячи 
носок черевика до стовбура 
саджанця. Стовбур прив’язу-
ють до кілка вісімкою: петлі 
обв’язки повинні бути вільни-
ми і лише підтримувати сад-
жанець у вертикальному поло-
женні. 

У процесі усадки ґрунту 
саджанець затягне в землю, і 
коренева шийка виявиться на 
рівні землі. Але навіть якщо 
цього не станеться, ви завжди 
зможете підсипати землі, щоб 
укрити коріння.

Догляд
 після посадки
Відразу після посадки ряс-

но полийте саджанець слаб-
ким струменем, щоб не розми-
вався горбик і не оголялись ко-
ріння. На одну рослину треба 
не менше 4 відер води.

Обріжте частину верхівки 
дерева. Іноді після зими така 
верхівка підсихає на 5-7 см 
через те, що однорічний при-
ріст не встигає підготуватися 
до зими повністю. Таке часто 
буває в перший рік після осін-
ньої посадки. Щоб уникнути 
цього, при посадці саджанця 
у нього обрізають верхівку до 
зрілої деревини. Визначити її 
можна за довжиною міжвузлів 
і кольором кори. На недозрілій 
частині пагона сліди кріплення 
листочків сильно зближені, а 
кора вкрита сірим або зелену-
ватим пушком - на відміну від 
глянсової кори зрілої частини 
пагона. Але навіть якщо ви не 
впевнені, що правильно відріз-
нили зрілу частину від недозрі-
лої, можете просто підрізати 
саджанець на 2-3 см відразу 
після посадки. При цьому на-
явні бічні гілки теж треба вко-
ротити, щоб вони не були ви-
щими центрального провідни-
ка. Визрілу верхівку обрізати 
не потрібно.

Очищає кров, кровоносні судини і артерії. Вона також 
допомагає знизити кров’яний тиск. Якщо за день ви їсте 
один лимон - це може вплинути на зниження кров’яно-
го тиску на 10%.
Створює ефект підлужування в організмі. Навіть якщо 
пити його тільки перед прийомом їжі, це допоможе ва-
шому організму підтримувати високий рівень рН. Чим 
вище рН, тим вища стійкість організму проти депресії.
Регулярне вживання води з лимоном покращує стан 
шкіри завдяки вітаміну С.
Вода з лимоном допомагає усувати сечову кислоту, яка 
викликає біль у суглобах і подагрі.
Питна вода з лимоном дуже корисна для вагітних жінок, 
вітамін С сприяє утворенню кісткової тканини у плода. 
Високий рівень калію підтримує нормальну освіту клі-
тин головного мозку і нервової системи у дитини.
Лимонна вода допомагає розчиняти камені в нирках, 
жовчі, підшлунковій залозі і кальцієвих відкладах.
Може допомогти в боротьбі із зайвими кілограмами. 
Лимони містять пектин і клітковину, які пригнічують го-
лод. Дослідження показали, що люди, які дотримуються 

лужної дієти, отримали кращі результати в схудненні.
Допомагає при зубноиу болю та при хворих яснах.
Вода з лимоном запобігає раку. Лимони - сильно лужні 
продукти. Дослідження показують, що рак не може 
розвиватися в лужному середовищі.
Як правильно пити воду з лимоном
Щоб прийом води з лимоном приносив тільки користь 
вашому тілу, важливо використовувати чисту воду. Для 
початку можна вичавити в чашку сік з декількох ски-
бочок лимона, простежте за реакцією свого організму. 
Якщо все добре, то поступово збільшуйте концентрацію 
лужної рідини. У підсумку можна дійти до половини 
лимона на чашку з водою. Шкірку при приготуванні 
напою так само використовуйте, подрібнюйте і додавай-
те у воду.

Вода з лимоном уранці
З доровенькі були!
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ПЕРЕВАГИ
 ІСПАНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ

Ситуація з вовчком в Іспанії 
є класичним прикладом, як час-
те повернення соняшнику на 
колишнє місце ще в 1995-1996 
рр. привело до утворення нових, 
більш вірулентних біотипів пара-
зита, що вразив усі стійкі гібриди. 
На сьогодні в Європі існують 8 рас 
вовчка (A, B, C, D, E, F, G, H), які від-
різняються по вірулентності та 
агресивності до сортів і гібридів 
соняшнику. Три останніх з них є 
найбільш вірулентними, вони 
були виявлені спочатку в Іспанії 
(1995-1996 рр.), потім в Румунії 
(1997 р.) і Туреччині (2006 р.).

У той же час Іспанія - одна з 
найтепліших країн Західної Єв-
ропи. Середньорічна кількість со-
нячних днів складає від 260-ти до 
285-ти. А у випаданні опадів тут 
чітко виділяються два сезони: 

- у період з жовтня по бере-
зень випадає до 100 мм опадів в 
місяць;

 - з квітня по вересень менше 
30 мм, причому в липні і серпні 
дощі бувають украй рідко. 

Для сухої Іспанії найбільш ти-
пові червоноземні ґрунти. Через 
сухість клімату вони зазвичай ма-
лопотужні. У цих непростих клі-
матичних умовах, ускладнених 
проблемою вовчка, селекціонери 
виконують копітку роботу, щоб 
отримати надійний результат.

Досвід, отриманий в Іспанії, 
цінують у всьому світі. Іспанські 
селекціонери створюють кращі 

НАСІННЯ СОНЯШНИКУ ІСПАНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ
Mirasol Seed - провідна селекційна компанія Іспанії з 

більш ніж 30-ти літнім досвідом виробництва насіння 
соняшнику. Усі етапи виробництва, починаючи з роботи 

над генетикою і закінчуючи обробкою та фасуванням 
свого продукту, компанія працює на території ЄС.

гібриди для найбільших світо-
вих насіннєвих компаній, у руках 
яких зосереджені 90 відсотків 
ринку продажу гібридів соняш-
нику.

 Іспанська селекція соняш-
нику - це еталон стійкості до 
посухи і вовчка. 

ЩО МИ ПРОПОНУЄМО?
Mirasol Seed пропонує «know-

how» для своїх клієнтів, які 
хотіли б мати високоврожайні 
гібриди соняшнику стійкі до 
ґрунтової і повітряної посухи, 
новим агресивним расам вовчка, 
що мають комплексну толерант-
ність до хвороб, володіють стій-
кістю до гербіцидів імідазоліно-
вої групи, так само до гербіцидів, 
що містять трібенурон-метил. 

Mirasol Seed - це авторський 
продукт, розроблений кращими 
селекціонерами Іспанії. Компа-
нія контролює усі ключові етапи 

виробництва - від роботи над ге-
нетикою до обробки і фасування 
насіння. Вникає в усі процеси і 
приділяє увагу дрібницям, що, 
як правило, і визначають ета-
лон продукту та його виняткову 
якість.

Компанія Mirasol Seed упро-
довж 3-х років досліджувала свій 
посівний матеріал в Україні на 
сільськогосподарських дослід-
них станціях, а також на товар-
них посівах. Дослідження пока-
зали виняткову якість продукції 
Mirasol Seed, вирощеної в умовах 
кліматичних зон України.

Відповідність «ціна-якість» 
дозволяють Mirasol Seed успішно 
конкурувати на світовому ринку 
виробництва і продажу насіння 
соняшнику.

 Mirasol Seed - це високоякісне 
насіння соняшнику за розумною 
ціною, вироблене на території 
ЄС.

 Офіційний дилер ТМ Mirasol 
Seed на території України - 

ПП «Родомир-Агро».
Тел.: 068-68-41-741, 050-320-26-24, 

zima2018@ua.fm. Любов.

КІЛЬКА господарств Полтав-
щини, Дніпропетровщини та 
Кіровоградщини, в тому чис-

лі –  СТОВ «Родіна», випробовують 
гібриди нового покоління висо-
коолійного соняшнику іспанської 
компанії Mirasol. Цього року де-
монстраційні площі компанії під 
цією культурою в районі зайняли 
понад 500 га. А нещодавно у СТОВ 
«Родіна», де вирощується два но-
вітні гібриди, побувала делегація 
Mirasol на чолі з її власником Хосе 
Карлосом Рамосом.
Як зазначає головний агроном 
«Родіни» Сергій Пугач, господар-
ство постійно випробовує посів-
ний матеріал різних насіннєвих 
компаній на своїх товарних пло-
щах, аби включати в структуру 
посіву лише ефективні в нашій 
кліматичній зоні сорти та гібриди. 
«Ми бачимо сьогодні, як зміню-
ється клімат, - каже Сергій Івано-
вич. – У цьому році протягом веге-
таційного періоду випало лише 66 
мм опадів. Це – дуже мало. Тому і 
зацікавились продукцією Mirasol. 
Гібриди компанії вирощуються в 
Іспанії за кліматичних умов, коли 
за період вегетації випадає навіть 
30 мм опадів. Головна їх перева-
га – посухостійкість. Крім того, 
переконались у високій схожості 
насіння та значному стартовому 
рості. Потенціал урожайності 
перевіримо, коли врожай буде, як 
мовиться, в бункері».
Члени іноземної делегації відзна-

чили високий рівень агротехніки 
на демо-площах у «Родіни». Їх 
«вері гуд»(дуже гарно) було на-
лежною оцінкою побаченому. 
Єдиним в Україні офіційним 
представником Mirasol  є  ПП «Ро-
домир-Агро». Його представник у 
Дніпропетровській області Любов 
Зима, яка була у складі делегації 
іноземців, додала, що компанія ви-
пробовує свій посівний матеріал в 
Україні протягом трьох років. До-
слідження показали, що продукція 
Mirasol може успішно конкурувати 
на світовому ринку виробництва 
та реалізації насіння соняшнику. 
Що ж стосується випробувань 
демонстраційних посівів компанії, 
що знаходяться на територіях 
Дніпропетровської та Полтавської 
областей, визначено, що по дотри-
манню технології вирощування 
випробовуваних гібридів соняш-
нику, високому рівню агротехніки 
господарству СТОВ «Родіна» не 
було рівних.

За останніми підсумками намо-
лоту  соняшнику  гібридів Mirasol 
одержано так, підтверджену офі-
ційно, врожайність:
- агрофірма «Колос» Царичансько-
го району - 34 ц/га;
- ТОВ СП «Надія» Глобинського 
району (євролайтингова група) -
25,3 ц/га при вологості 6,2;
- ПП «Білоус» Криничанського ра-
йону - 29,2-30,5 ц/га;
- ФГ «Лаверна»  Кобеляцького ра-
йону - 34 ц/га при вологості 6,4.

Високоякісне насіння сільгоспкультур, стимулятори, мікродобрива,
засоби захисту рослин світових брендів та вітчизняних виробників

097-390-29-36,067-711-60-25,067-230-55-53, 050-051-20-96
www.agrolider-plus.com.ua

Дніпропетровська обл., смт Слобожанське, вул. Теплична, 27-С, оф. 3

ЛІДЕРСЬКЕ НАСІННЯ ВІД КОМПАНІЇ «АГРОЛІДЕР ПЛЮС»
Засноване наприкінці вересня ТОВ «Агролідер 
Плюс» відзначає у ці дні свою восьму річницю.
Не такий вже й великий проміжок існування, як на 
наш стрімкий час. Але, динамічно розвиваючись, 
компанія міцно тримає ряд провідних позицій на 
ринку насіння сільгоспкультур та засобів захисту 
рослин у Придніпровському регіоні, і не тільки. 
Що цікаве пропонує нині аграріям, фермерам, всім 
тим, хо прагне вирощувати все вищі врожаї, а відтак 
прибутково вести свій бізнес - про це наша розмова 
з директором товариства «Агролідер Плюс», 
кандидатом сільгоспнаук Олексієм Конопльовим.

- Олексію Володимировичу, 
на які досягнення   в 
селеції сільгоспкультур Ви 
звертаєте  передусім увагу 
аграріїв?
- Нині ми як головний 
дистриб‘ютор просуваємо 
на ринку насіння селекції 
компанії БРЕВАНТ, до липня 
 ц. р. Dow Seeds. 
І воно того варте. Скажімо, нині 
в світі надзвичайно  великий 
попит на високоолеїнову 
олію, яка за своїми якостями  
переважає оливкову. Не 
так висмажується, як олія  
звичайна, її вистачає вчетверо 
більше на приготування 
продукту, в ній міститься 
мінімум холестерину, себто 
така олія має дієтичні 
властивості.
Світові компанії, які 

закуповують соняшник з 
високим вмістом олеїнової 
кислоти, дають доплату 
до середньоринкової ціни 
у розмірі 40-50 доларів. 
Якщо за тонну традиційного 
соняшнику в середньому 
платять 10700 гривень, 
то за високоолеїновий ви 
отримаєте 12000.
До таких гібридів у лінійці 
компанії БРЕВАНТ варто 
насамперед віднести 
8Х477КЛ.
Це рекордсмен для будь-якого 
регіону - чи то достатньо 
зволоженого, чи то критично 
посушливого. За врожайністю 
перевищує всі інші гібриди 
мінімум на два центнери. Та 
треба мати на увазі, що період 
його вегетації  - 125-130 днів. 
Тому потрібно враховувати 

особливості сівозміни, і, 
скажімо, північна частина 
Дніпропетровщини озиму 
пшеницю після збирання 
цього соняшнику вже не 
зможе посіяти.
Гібрид заслуговує найкращих  
епітетів. Робоча врожайність 
- 35-40 ц/га, були намолоти 
і  більше 40 центнерів при 
високій агротехніці та 
хорошому обробітку ґрунту.
З наступного року у лінійці 
з‘явиться  класичний 
високоолеїновий гібрид 
соняшнику ДСЛ403. 
Потужний високоврожайний 
гібрид зі стійкістю до вовчка 
7+рас.

8Х477КЛ - високоолеїновий соняшник.

Хотілося  б відзначити і новий 
гібрид ДСЛ402, класичний, 
середньоранній, олійний. 
Спостерігаємо за ним на демо-
ділянках, де він показує чудові 
результати - 35-36 ц/га. Міцна 
рослина, стійка до вовчка.
- Нині високоолеїновий 
соняшник можна вже 
величати не інакше, як 
«королем полів», а як же 
«королева»?
- Ви маєте на увазі кукурудзу? 
Серед гібридів цієї компанії 
добре відомий 
МТ Матадо. Середньопізній. 
Посухостійкий. Має найвищий 
рівень стійкості до критичних 
умов. Навіть під час великих 

посух формує врожай 
7-8 тонн з гектара. 
Особливістю гібриду є 
оптимальна густота стояння, 
яка на момент збирання 
врожаю не повинна 
перевищувати 42-45 тисяч 
рослин на один гектар.
Ще один такий стійкий  
та пластичний гібрид - 
Сурреал. У цьому році він  
набув великої популярності 
у нашій області. Має вищий 
потенціал урожайності від          
МТ Матадо.
- Олексію Володимировичу, 
безумовно, багатьох 
цікавить цінова політика.
- Вартість при такій високій 
якості насіння компанії нижча, 
ніж в інших брендів.
Уже зараз ми укладаємо 
договори поставок, 
завозимо на склад, і якщо, 
скажімо, в когось немає 
відповідних умов зберігання, 
за домовленністю насіння 
може знаходитися у нас і 
буде видане під час посівної 
кампанії.

Бажаю аграріям високих 
врожаїв, ТОВ «Агролідер 
Плюс» зажди готове до 
плідної співпраці!

Шукаю інвестора для спільного ведення сільськогосподарського виробництва у Софіївському районі. 067-273-08-93.
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