
А нтикорупціонер

У  фокусі дня

Читайте далі  стор. 3

П ередплата-2019
Тих, хто ще не оформив 

передплату на рік 2019-ий, 
закликаємо завітати на поштові 

відділення, щоб продовжити 
наше взаємне спілкування на 

сторінках обласного тижневика  
«Фермер Придніпров’я». 

Передплата триває і в січні, і 
в кожному наступному місяці                 

до 25 числа включно.
Передплатний індекс у Каталозі 

обласних видань 60092.
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Читайте стор. 5

У четвер, 24 січня в приміщенні будинку Профспілок відбудеться річна звітно-виборча 
конференція Асоціації фермерів та приватних землевласників Дніпропетровської області.

Фермери обговорять всі проблеми і подальший розвиток і дії Асоціації фермерів та оберуть 
делегатів на черговий з’їзд АФЗУ. На порядок денний винесено ряд важливих питань.

Запрошуємо делегатів районних Асоціацій фермерів, а також запрошуємо активних та 
небайдужих фермерів та одноосібників взяти участь у роботі конференції.

Початок реєстрації о 10.00. Початок роботи об 11.00.
м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 93, Будинок Профспілок, велика зала, 2-й поверх.

ТАКИМ ЧИНОМ, закон на-
буде чинності після його 

публікації.
У той же час депутати 

зазначили, що за період від-
сутності мораторію угоди з 
купівлі-продажу землі не про-
водилися, оскільки немає зако-
нопроекту про ринок землі.

«У Земельному кодексі чіт-

БО СЛІДОМ, як відомо, веде і наступну. На Дніпро-
петровщині, тільки-но заходилися підсумовувати 
агропромислові результати попереднього року, 

відразу не на жарт стурбувалися, що наростають темпи 
скорочення поголів‘я худоби. І особливо окремо взятих 
свиней. Ще торік за головну причину цього вважали 
суто економічні чинники. Гадали, що оскільки тварин-
ницька галузь зараз майже вся перемістилася у приватні 
одноосібні, присадибні і селянські господарства, людям  
все скрутніше стає утримувати і відгодовувати свійську 
живність. І фізично також, бо трудомісткий це клопіт – 
доглядати худобу. А ще ж й економічно обтяжливо для 
родинного бюджету. Як не ростуть ціни на ту ж свинину 
і яловичину, лякаючи своїми розмірами надто перева-
жаючу більшість заготівельників, покупців та спожива-
чів, але насправді вони ледве покривають витрати. 

Так от, а тепер дніпропетровські аграрії «відкрили» 
ще одну причину, яка також обертається зменшенням 
в першу чергу корів та свиней у приватному секторі 
сільських територій. Справа у тім, що скорочується чи-
сельність самих селянських господарств і домоволодінь. 
Не те що поміж селян зменшується кількість бажаю-
чих займатися тією ж відгодівлею свиней – все менше 
і менше тих, хто б міг цим займатися. Там і тут по се-
лах уже більше порожніх і кинутих дворів, ніж у яких 
ще залишаються люди. Та й залишаються перш за все 

Час показує, що позбутися імперського 
недоброго спадку зовсім непросто. Епоха 
декомунізації, яку започаткував ухвалений 
9 квітня 2015 року закон України «Про 
засудження комуністичного та націо-
нал-соціалістичного (нацистського) то-
талітарних режимів в Україні та заборону 
пропаганди їхньої символіки», досі не вико-
нала своїх завдань. Перш за все не донесла до 
всієї нашої людності та її представників у 
владі благородну мету закону, ухваленого, 
як сказано в преамбулі, «з метою недопу-

«Cічеславська - звучить 
широко та гордо!»

Микола ЯСЕНЬ

Остап  ВЕРНИГОРА

Д екомунізація.ua
щення повторення злочинів комуністич-
ного та нацистського режимів». Ці злочини 
неймовірні за своїм обсягом і тривалістю, і 
в статті 2 чітко визначені: 
- Комуністичний тоталітарний режим 
1917 – 1991 років в Україні визнається зло-
чинним і таким, що здійснював політику 
державного терору, яка характеризується 
численними порушеннями прав людини у 
формі індивідуальних та масових вбивств, 
страт, смертей, депортацій, катувань.

приходять до тями, що без успішного села Україні ні 
туди, ні сюди.

І от в цю мить, як навмисне, удар під дих чи ниж-
че ремінця – у селі Топила Томаківського району фік-
сують спалах захворювання свиней на африканську 
чуму. Причому, вогнище цього спалаху зосередилося 
у присадибних господах селян – у їхніх дворах, сараях 
та конюшнях. Тому відразу довелося за усіма ветери-
нарно-санітарними вимогами знищити і поховати у 
скотомогильник 28 голів свиней. Хоч на даний момент 
точно відомо, що ще більше, ніж дві сотні довелося ви-
лучати  у людей і знешкодити. Розпочалося також й 
знезараження території. Щоб зупинити, локалізувати 
та уникнути поширення небезпечного вірусу. Топила 
сьогодні фактично у зоні біди і лиха, яка  мінімум на 
сорок днів, вважайте, що до кінця лютого, оточила її 
двокілометровим карантином. З усіх боків в’їзди і виїз-
ди в село обладнані не тільки санітарними пропускни-
ками-дизбар’єрами, але й поліцейськими блок-поста-
ми. Вивіз звідси тваринницької продукції чи виробів 
категорично заборонений. Бо загроза африканської 
чуми цілком реальна – слідом довелося оголошувати 
карантин і в сусідньому селі Мирове та навіть і в Тома-
ківці-райцентрі. Значить це, що і до чималого села Кис-
личувата біда теж підступила впритул. Тому весь район 
в небезпеці, як в блокаді.

літні віком, котрим фактично непосильно тримати не 
тільки худобу, а й, якщо хочете знати, птицю. Для себе 
ще щось тримають, а щоби на продаж, для реалізації 
– це вже, кажуть, «не для нас». І ця проблема сягає гло-
бальних меж: щороку в області зовсім безслідно зникає 
два-три, а то й більше сіл. У добрячій третині мешкає 
уже від сили три, п‘ять, нехай десять сімей, і ті не всі 
повні. Скільки втрачаємо сіл, які раніше зараховували 
до хуторів, так цієї сумної статистики, схоже, нині й не 
ведуть. Не помічають «дрібних» втрат. А тому бодай 
поки що намір дніпропетровців шукати та докладати 
якихось конкретних зусиль, аби селянському роду таки 
не було переводу, варто вітати і заохочувати. Нарешті 

БІДА НЕ ПРИХОДИТЬ ОДНА

Рада підтвердила продовження 
мораторію на продаж землі

Парламент розблокував підписання закону про продовження 
мораторію на продаж сільгоспземель до 1 січня 2020 року,
не підтримавши на засіданні 17 січня постанови народних 
депутатів Олексія Мушака та Віктора Пинзеника про скасуван-
ня результатів голосування за закон про продовження мора-
торію на продаж земель сільгосппризначення.

ко записано, що ринок землі 
з'явиться після відповідного за-
кону», - зазначила нардеп Оле-
на Сотник («Самопоміч»).

«Три роки тому, коли ми 
продовжували мораторій, ми 
писали, що у першому півріччі 
уряд має розробити законо-
проект про ринок землі. У ми-
нулому році ми створили ро-

бочу групу на базі аграрного 
комітету і розробляємо даний 
законопроект. Я розраховую, 
що в квітні ми надамо цей за-
кон на обговорювання і потім 
передамо його до парламенту», 
- зазначив нардеп Олександр 
Бакуменко (БПП, заступник го-
лови аграрного комітету ВР).

Як повідомлялося, Верхов-

на Рада на засіданні 20 грудня 
2018 року схвалила законопро-
ект №9355-5 про продовження 
мораторію на продаж земель 
сільгосппризначення до 1 січня 
2020 року. Законопроектом, зо-
крема, передбачено, що Кабінет 
Міністрів до 1 березня 2019 року 
має розробити і внести на роз-
гляд парламенту проект закону 

про обіг земель сільськогоспо-
дарського призначення.

О. Мушак і В. Пинзеник за-
реєстрували дві постанови про 
скасування результатів голосу-
вання за закон про мораторій. 
Депутати аргументували потребу 
скасувати результати голосування 
тим, що воно пройшло нібито з 
«кнопкодавством».

СПІВРОБІТНИКИ Служби безпеки України під процесуальним керівництвом вій-
ськової прокуратури Дніпропетровського гарнізону затримали на хабарі голов-

ного спеціаліста відділу контролю за використанням та охороною земель Головного 
управління Держгеокадастру в Дніпропетровській області.
Оперативники спецслужби встановили, що держслужбовець вимагав від місцево-
го жителя тридцять одну тисячу доларів США.  За вказану суму чиновник обіцяв 
продовжити терміни дії договорів оренди двох земельних ділянок сільськогосподар-
ського призначення, які перебувають у Верхньодніпровському районі. Правоохоронці 
затримали зловмисника на одній із вулиць обласного центру після отримання всієї 
суми неправомірної вигоди.
Зараз вирішується питання про оголошення фігуранту справи про підозру у вчиненні 
злочину та обрання запобіжного заходу.  В рамках відкритого кримінального прова-
дження за ч. 3  ст.  368 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.
с
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НАШ ПОРАДНИК

Петро ЛУК’ЯНЕНКО

ВИКЛИКИ ЧАСУ

Абзац другий. Оголошення про початок 
громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля на сторінці 2 випуску 
газети «Фермер Придніпров’я» від 16 січня 
2019 року № 3 (90) читати у наступній редакції:

«201811212209
реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності 
(автоматично генерується програмними

 засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля, 

для паперової версії зазначається 
суб’єктом господарювання)

КОРИГУВАННЯ ОГОЛОШЕННЯ 
ПРО ПОЧАТОК ГРОМАДСЬКОГО 
ОБГОВОРЕННЯ ЗВІТУ З ОЦІНКИ 

ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ТОВАРИСТВО 
ЗОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ДНІПРОМЕТСПЛАВ» 

КІлька важливих запитань до керівника Дніпропетров-
ської дирекції АТ «Укрпошта» Костянтина Зівенка.

- Сьогодні багато селян стурбовані заявами про те, що Укрпош-
та не здійснюватиме доставку відправлень, чи відповідає дійсно-
сті така інформація?
- Укрпошта продовжує залишатися національним поштовим 
оператором, який охоплює своїми послугами стовідсоткову 
територію країни, і доставляє відправлення у будь-який насе-
лений пункт, навіть найвіддаленіший від центру, обласного чи 
районного.
- Хіба не всі поштові оператори доставляють відправлення у 
будь-який населений пункт?
- Часто мережа відділень приватних компаній закінчується там, 
де наші відділення тільки починаються. Більшості гравців цікавий 
ринок доставки до міст із великою кількістю клієнтів та, що важ-
ливо, відносно  зі щільним їх розташуванням. Ринок сіл для них 
нецікавий. Ми ж надаємо універсальні поштові послуги, тобто усім 
користувачам на всій території України за тарифами, що регулю-
ються державою.
- Проте конкуренти Укрпошти значно просунулись вперед у тех-
нічному оснащенні, так би мовити. Більш сучасних послугах.
- З технічним оснащенням проблеми є, намагаємось вирішувати. 

НЕ

Вимога народу проста і зрозуміла: 
ведеш бізнес у своїй країні, то й подат-
ки плати тут і в повному обсязі. Не тре-
ба перед виборами бити кулаком себе 
в груди, доказуючи, що ти патріотична 
людина. Справами доведи! А нема справ 
на благо народу – нема й довіри! Нещо-
давно в черзі в Магдалинівській ощадка-
сі довелося почути гарячу суперечку:                                                                                                           

– Не піду я на вибори, скільки мож-
на нас дурити? Сидимо в холоді, голоді, 
війна іде, а нам кандидати брешуть про 
покращення, - гнівно звернулася серед-
нього віку жінка до кремезного чоловіка.                                                                                                              

– А що вам - мало? Он і  безвіз, і То-
мос дали, - ледь усміхаючись у вуса та 
хитро мружачи очі, підбурив її чоловік.                                                                                   

- Безвіз і Томос - це добре, слова про-
ти не скажу! Але цього ж мало! Невже 
люди на Майдані тільки за це голови по-
клали?! Хай оті офшори закриють, тоді 
ми будемо гроші світові позичати, а не 
нам! І тарифи не треба буде підвищува-
ти. У судах порядок нехай наведуть, по-
ліція щоб працювала. А то вже страшно 
по вулицях ходити!                                                                           

- Для мене головне, щоб майбут-
нє тут, в Україні дітям добре було, а то 
донька й син виїхали на заробітки до 
Швейцарії і Литви. Сама залишилась, - 
сумно, з докором промовила інтелігент-
ного вигляду жінка.                                                                                                                       

– А на війні стільки люду полягло, не-
вже не розуміють наші держиморди, як 
воювати нашим хлопцям, знаючи, що в 
них за плечима отаке коїться? – додала 
інша.                                                              

 – Наш бюджет, мов той лантух з дір-
ками - народ туди засипає, а воно виті-
кає у загребущі руки злодюг, і ніхто його 
не залатає. Хіба ж підніметься економіка 
з тими офшорами і таким відношенням 
до народних грошей?! – продовжила по-
леміку ще одна згорьованого виду жінка.                                                                                                              

Видно було - люди дуже добре орі-
єнтуються в проблемах країни, бо відчу-
вають відсутність їхнього вирішення на 
власній шкірі. На вулицях наших міст і 
сіл стало мало усміхнених облич, в трам-
ваї чи маршрутці всі їдуть похмурі, ніби 
після похорону. Нема того, про що мрі-
яв колись Т. Шевченко: «А у селах, у весе-
лих і люди веселі…»      

Ті кляті офшори…        

Слово «офшори» знає і розуміє чи 
не кожний українець. За суттю це 
щось на зразок  «закромов Родіни» 
при СРСР. Тоді всі знали, що мають  
нести і засипати в них, а от звідти 
бодай-що отримати простому 
громадянину було ой як нелегко. 
Хто ближче був до «общенародного» 
корита, той брав звідти досхочу 
й інколи більше, а у «простого 
совєтского человєка» тільки слинка 
котилася. Так і тепер: працювати і 
сплачувати податки мають згідно з 
чинними законами ніби всі громадяни 
України, але виходить так, що є рівні 
перед ним, а є рівніші, себто хитріші. 
Вони намагаються вести бізнес, 
користуватися всіма благами на 

                                                                                                 
Довіра до уряду є ключовою                                                                             
На жаль, створюючи офшорні ком-

панії, підприємці законно ухиляють-
ся від сплати великих податків. «Багато 
що з цього легально – у цьому і полягає 
проблема. Вони використовують си-
стему в своїх інтересах. Це новий спосіб 
виведення грошей з країни – грошей, 
які можна було б використовувати для 
поліпшення доріг, шкіл і для реаліза-
ції інших державних програм», – уточ-
нював ще президент США Обама.                                                                                                           
Прийнято вважати, що рівень податкових 
ставок, серед іншого, вказує на ступінь до-
віри до уряду – чим вищою є ставка, тим 
більшою має бути впевненість платників 
податків у ефективному використанні ко-
штів на загальне благо. Якщо рівень ста-
вок перестає збігатися із рівнем довіри до 
держави – падає дисципліна, виникають 
неплатежі, формується тіньова економіка. 
Саме така ситуація в Україні підштовхує 
підприємців до офшор. Ставки податків 
нижчі за європейські, але довіра до вла-
ди набагато нижча. У результаті тіньова 
економіка б’є рекорди, а 80% надходжень 
податку на прибуток забезпечують лише 
0,5% від загальної кількості платників по-

датку. Отже, не тільки підприємці мають 
бути патріотами країни, а й насамперед 
уряд! Відновити довіру підприємців є на-
дважливою справою для економіки краї-
ни, тим паче, воюючої! 

Головне, що ніхто ж не заважає уряду 
сьогодні це зробити: президент від БПП, 
фракція велика у парламенті від БПП, ще 
й голова уряду з тієї ж фракції. І коаліція 
і опозиція на словах – за створення спри-
ятливих умов для бізнесу. Але катма по-
літичної волі. Брехати  перед виборами 
вона була, а потім десь хутко зникла. От 
і виходить, що уряд власникам бізнесу - 
вовк, а вони - лисиці, що викручуються в 
діючій системі, намагаючись мати зиску 
якомога більше для себе особисто. Оф-
шорні зони для них є порятунком. Де 
вже там про країну думати! Поки збері-
гаються старі правила, легальний бізнес 

завжди буде менш рентабельним, ніж не-
легальний. А в Україні він ще й додатково 
ризикований через рейдерство і свавілля 
чиновників.   Офшорна конфіденційність 
служить притулком бізнесменам, а та-
кож корумпованим чиновникам і нарко-
торгівцям. Усе необхідно міняти. Йдеться 
не про заборону офшорів, а про відкрит-
тя інформації про бенефіціарів (кінцевих 
власників) офшорних рахунків з метою 
стягнення податків і протидії відмиванню 
злочинних грошей. Незаконний фінан-
совий потік з України тільки 2004–2013 
роках, за даними експертів, біля  $11, 7 
млрд. на рік! А ми мільярду радіємо, що 
дає МВФ на драконівських умовах. Про-
сто ганьба і вирок брехливому і зрадливо-
му нашому політикуму.                                                       

За чверть століття офшори стали 
одним із базових елементів у фінансо-
во-правовій структурі економіки Украї-
ни. Подолати його можна завдяки зміні 
діючої системи влади. Окремим полі-
тикам, хоч і порядним, зробити це не 
під силу. Потрібен Новий Суспільний 
Договір, вибори за старими правилами 
навряд чи що змінять.

До кінця поточного року компанія комп’ютеризує абсолютно 
усі відділення зв’язку у населених пунктах з кількістю мешканців 
більше двох тисяч. 
Що стосується сучасних послуг, то не пасемо задніх. Сайт, на 
якому можна сплатити за послуги он-лайн є, мобільний застосу-
нок запустили. А віднедавна додали до переліку послуг доставку 
з інтернет-магазинів до поштового відділення. Це означає, що 
відтепер наші клієнти, замовляючи товари в інтернеті (де вони 
часто дешевші), можуть не тільки замовити доставку Укрпоштою 
до найближчого відділення, а й відстежувати посилку он-лайн 
або через контакт-центр,  оплатити її безпосередньо у відділенні, 
не хвилюючись про спосіб оплати.
Нещодавно отримали неочікуваний зворотний зв’язок: началь-
ник одного з сільських відділень розповіла випадок, як матуся 
шестирічної дівчинки «мала халепу» -  замовила на день народ-
ження ляльку, популярну серед малечі, розрекламовану в інтер-
неті, але, звичайно, відсутню в єдиному магазині у селі. Їхати у 
місто за нею і ніколи, і накладно. Начальник відділення підказала 
вихід: замовити через інтернет і отримати Укрпоштою. В резуль-
таті: щаслива – мама, яка догодила донечці з подарунком, радісна 
дитина – з новою іграшкою, і задоволена начальник поштового 
відділення, якій не дуже часто доводиться чути дійсно щирі слова 
вдячності. 

«Укрпошта» залишається провідним оператором 

Батьківщині, а от податки платити 
в бюджет країни їм просто до зарізу 
не хочеться. 
Таким хитромудрим і знадобились 
ті офшори. Маючи бізнес в Україні, 
Петро чи Михайло не реєструє 
його тут, боячись зайву копійку 
заплатити в  бюджет. Ні, ні! Він їде 
й реєструє бізнес у певній країні на 
пільгових умовах - у плані сплати 
податків і анонімності засновника. 
Завдяки цьому створюються 
офшорні компанії, законно 
ухиляються від сплати великих 
податків, а країни офшорної зони 
поповнюють бюджет завдяки 
мінімальним податкам. Тому 
однією з першочергових вимог 
Першого і Другого Майданів було :                                                                                          
ЗА- КРИ-ТИ ОФ-ШОР-НІ ЗО-НИ!

Сільгоспвиробник 
Василь Кулиба                               

з с. Панькове Солонянського 
району надіслав до редакції 
та голові Асоціації фермерів 
і приватних землевласників 
Дніпропетровської області             
А. І. Гайворонському 
звернення, яке, втім, 
стосується широкого загалу 
бізнес-середовища обласного 
центру, тому ми його і 
оприлюднюємо.

ДОВОЖУ до вашого відома, що в 
місті Дніпро склалась критична 
ситуація по торговельним 
майданчикам в зв’язку з їхнім 
закриттям. Зокрема, закрито- 
ліквідовано такі майданчики у 
Дніпрі:
по вул. Титова, вул. Новокримській, 
вул. Чернишевського (Лагерний), 
внизу вул. Космічній та інші. 
На їхньому місці збудовано 
супермаркети, розважальні 
центри… Дрібні виробники не 
мають змоги в цьому регіоні 
реалізувати свою продукцію, 
позаяк керівництво міста дає 
дозвіл лише на щоденну щомісячну 
торгівлю, а таке влаштовує 
тільки перекупників. Дрібні 
товаровиробники не мають 
такого обсягу продукції на щоденну 
торгівлю. Зате якість продукції 
таких товаровиробників в 
основному найвища порівняно з 
якістю продукції  у перекупників та 
супермаркетів. Тому жителі міста 
Дніпра позбавлені можливості 
придбати високоякісну свіжу 
сільгосппродукцію, а місцеві 
виробники змушені припиняти 
виробництво на своїх ділянках.
У цій ситуації як виробники, 
так і споживачі – жителі 
Дніпро – у програші, а виграють 
перекупники і заморські виробники 
сільгоппродукції. Хоча мер м. Дніпра 
за гроші платників податків їздив 
до Європи для обміну досвідом і 
повідомляв через засоби масової 
інформації, що там для місцевих 
товаровиробників надаються 
безкоштовно майданчики на 
центральних вулицях, площах 
міст. Але чомусь наш мер робить 
зворотне.
Ті торгові майданчики, які 
є на житломасиві Тополя, 
ринку «Озерка»,недостатні, 
необлаштовані в належній мірі.
Від свого імені та від імені великої 
кількості сільгоспвиробників, і 
не тільки нашої області, прошу 
розібратися в даному питанні.

Дайте змогу 
реалізувати
продукцію 
високої якості
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З ЛЮДЬМИ у цій зоні нині 
краще не зустрічатися і не 
спілкуватися. Краще, ко-

ротше, їх тут не чіпати з’ясову-
ваннями причин та обставин 
надзвичайної події, особливо 
уточненням, дізнанням якихось 
подробиць. Бо усі знервовані 
і сердиті, невдоволені.  Шок 
практично не відпускає селян, 
стрес також триває. На будь-
яку репліку жителі не відпо-
відають, а кусаються. Словом 
обізвешся до них – спалахують 
од гніву, як сірники. Навіть 
агресивно та нетерпимо реагу-
ють. І цих людей, скажемо вам 
прямо, можна зрозуміти: То-
маківщина – це район на Дні-
пропетровщині, де якраз відго-
дівля і рогатої худоби, і свиней 
та й птиці масова, дуже попу-
лярна. З цих трудів тут багато 
сімей і живуть. Це їхній бізнес, 
засіб для сяк-так безбідного іс-
нування. Цікаво, що географіч-
не розташування сприятливе 
для тваринницького промислу: 
звідси, з Томаківки, Мирового 
чи Преображенки, з Вищета-
расівки чи Новокиївки як до 
обласного центру міста Дніпра, 
так і до сусіднього Запоріжжя 
рукою подати. На ринках-база-
рах обох цих обласних центрів 
томаківських товаровиробни-
ків вистачає. Але ж зараз зась 
везти будь-куди не лише сви-
нину – і яловичину та курятину 
теж. І не на тиждень чи два за-
борона, а таки точно на усі два 
місяці як мінімум. Що ж буде і 
далі, поки що до пуття не відо-
мо нікому. Куди збувати м‘ясо, 
яке вирощується  спеціально 
для роздрібної торгівлі в зимо-
вий час? Вилітати з ним у тру-
бу, бо як інакше? Іншого варі-
анту або якогось шансу знайти 
вихід з такого становища нама-
гайся-не намагайся шукати – не 
знайдеш.

 Або ось ніяк не заспоко-
їться чоловік, котрий разом з 
дружиною утримує домашній 
міні-свинарник. Вважайте, аж 
похлинаючись та мало не пла-
чучи, він кричить, що «усі мої і 
моєї жінки труди протягом ці-
лого року пропали одним ма-
хом, нас залишили ні з чим, як 
біля розбитих корит у наших 
свинарниках!» Далі неприхо-
вано та крізь сльози докидає: 
«Ми ж так хотіли-мріяли по-
чати 2019 рік свині тим, щоб 
радувати народ продукцією, бо 
старалися обходитися без кон-
центратів і всяких там ГМО – і 
от на тобі, замість цього 2019-й 
підсунув нам таку свиню, що 
хоч стій, хоч падай».

- Роздягає нас до гола аф-
риканська чума, - підводить 
риску цей чоловік, - і нічого ж 
не вдієш, нічим не зарадиш. І 
в свинарниках пусто, і в холо-
дильнику порожньо, хоч ша-
ром покоти, і в кишенях вітер 
гуляє… Підкажіть-порадьте, як 
тепер нам бути, за що жити?

Зрозуміло, що першим ді-
лом тутешній народ намагаєть-
ся достеменно зараз з‘ясувати, 
звідки вірус нищівної чуми у 
них взявся? Хто його сюди за-
ніс?  Адже точно відомі дві са-
диби, з яких «все це почалося» 
– хапай звідси ниточку-клубок 
і розмотуй. Однак поки що 
лише версії. Перша витікає з 
того, що район дійсно свиновід-
годівельний, і по його просто-
рах вздовж і впоперек день і ніч 
мотаються так звані перекуп-
ники. Чи заготівельники. Щоб 
«полегшити» життя селянам, 

БІДА НЕ ПРИХОДИТЬ ОДНА

особливо літнім віком, вони з 
дворів у живій вазі аж бігом за-
бирають «своїм ходом» тих же 
свиней  або бичків та телиць. 
Хіба не могли «наслідити»-за-
разити? Цілком! Тому якщо не 
брати не тільки тут, а загалом 
по всій області контроль над 
мобільними оптовими заку-
півельниками живності, біди 
рано чи пізно всюди не  мину-
вати. Цей висновок необхідно 
якомога швидше затямити-за-
рубати собі на носі головам і 
депутаткам органів місцевого  
самоврядування. І думати, як 
бути, що робити? До речі, за-
ступник голови обласної адмі-
ністрації Олег Кужман, рапор-
туючи, наче «гніздо» спалаху 
чуми вдається знешкодити в 
зародку, однак застерігає, що 
для населення зокрема і для 
Дніпропетровщини загалом 
мало приємного буде, якщо 

хвороба «вийде з-під контро-
лю» і здолає кордони захисної 
навколо села Топила двокіло-
метрової смуги. Мало того, що 
на тривалі терміни доведеться 
заборонити ринкову реаліза-
цію м’яса і м’ясних виробів, 
вочевидь, в більшості районах і 
містах області – від нас відмов-
ляться ж завозити тваринниць-
ку продукцію і в інші регіони, 
тим паче, брати на експорт. В  
прямому розумінні тяжкими 
трудами і з неабиякими витра-
тами вигодувану худобу і пти-
цю прийдеться знищувати й 
палити та закопувати-загорта-
ти чим глибше й надійніше. А 
воно нам таке потрібне? Як при 
цій нагоді не згадати народне 
прислів‘я, що бережених і Бог 
береже.

Друга версія пов’язана з 
кормами, котрі часто-густо се-
ляни закупляють «і на стороні». 
Везуть, власне, звідусіль і звідки 
попало. Тому, на думку Віта-
лія Паращенка, який очолює в 
області Головуправління  Дер-
жпродспоживслужби, завезен-
ня кормів «тутешнім людям 
слід самотужки упорядкувати, 
інакше біди їм і в майбутньому 
не уникнути». Не складно, мов-
ляв, «ретельно відстежувати 
навколишню обстановку і ніко-
ли нізащо не завозити корми 
з неблагополучних регіонів». 
Ніби дійсно зрозуміло і ясно, 
але ж цим «моніторингом» по-
трібно постійно комусь займа-
тися. Як хочете, а селу не при-
йнятне розпорошення на інди-
відуально існуючі господарства. 
Тут всі, щоб не пропасти і не 
прогоріти, мусять триматися 
купи. Колись колгоспи так чи 
інакше об’єднували мешкан-
ців окремо взятих населених 
пунктів. Гаразд, вони виявили-
ся неефективними і не дієздат-
ними. Однак же щоб кожне 
село було як одна сім’я, щоби у 
кожному люди усвідомлювали, 
що їх благополуччя, добробут, 
спокій і так далі взаємно за-
лежні для усіх, хто в них живе, 
необхідно задіювати якісь інші 
механізми.  Самим по собі, по  
своїх хатах та норах сидіти і 
думати, наче відгородишся від 
будь-яких небезпек і загроз – це 
для сільського народу фатальна 
помилка. 

Є і третя версія: останніми 
двома-трьома роками у прид-
ніпровських степах зросло 
поголів’я диких кабанів. При-

чому, не тільки дякуючи міс-
цевим єгерам, мисливцям та 
природолюбам. Кажуть, наче 
«допомагає» цьому і війна на 
Донбасі. Звір звідти тікає та-
бунами і зграями. Так чи інак-
ше, але сьогодні селян обурює 
також той факт, що наразі «ні 
область досі, ні район не отри-
мали лімітів на санітарний від-
стріл диких кабанів» -  вепрів, 
як їх називав колись у своїх 
мисливських усмішках Остап 

Вишня. Що ж, може б і справді 
то вдалося уберегтися від зара-
ження африканською чумою, 
якби вчасно відстрілювали за-
йву дичину. А ми насамкінець 
не можемо змовчати про те, на 
що сільський народ в першу 
чергу нарікає. Для себе він уже 
визначив винуватця. Одначе чи 
справедливо?

Справа у тім, що коли 
підозріло захворіли свині ще 
у першому дворі, «перестали 
їсти, натомість у них спостеріга-
лася рвота», і господарі не зна-
ючи, що їм  робити, викликали 
ветлікаря на прізвище Влади-
мировський, який «ніби ж як 
обслуговував і село Топила». 
Так от він навідріз відмовився 
приїжджати. Далі ж і у друго-
му дворі «свині почали поводи-
ти себе «неадекватно», хоч інші 
брали верх симптоми», то і за 
цим разом ветлікар не тільки 
не відгукнувся на виклик, але 
й «не проявив хвилювання». 
Не він, а люди забили тривогу, 
коли свині почали дохнути…

Погодьтеся, що «причина» 
це неабияка. Уявіть собі, досі 
достеменно не ясно, зобов‘яза-
ний приватний ветлікар Вла-
димировський чи ні неодмін-
но обслуговувати село Топила 
та і всю колишню Мирівську 

сільраду? І чи несе він відпо-
відальність за епідеміологічну 
ситуацію зі свійською тут жив-
ністю, також до пуття не відо-
мо. Колись і приватний сектор  
сільських населених пунктів 
був під наглядом колгоспних 
ветеринарів, і це сприймалося 
як зрозуміле та навіть немину-
че. Ніхто проти такої практики 
не перечив. Адже в збережен-
ні тварин від вірусних захво-
рювань були зацікавлені як 

колгоспи, так і колгоспники зі 
своєю худобою у власних до-
моволодіннях. Заражуться ко-
рови чи свині на тій або іншій 
садибі – не вберегти і колгосп-
ної худоби. І навпаки – для 
власників приватної живності 
загроза, якщо на колгоспних 
фермах далеко не все гаразд. 
Особливо коли там або там 
прогавлять спалах тієї ж чуми  
Судячи з усього, за аналогією 
з цією колись існуючою прак-
тикою ветеринарного нагляду 
люди і тепер мислять так, наче 
якщо у межах недавньої сіль-
ради живе та десь же за фахом 
працює ветлікар, то він мусить 
реагувати на кожен «сигнал». 
На жаль, люди у нас різні, не 
всі одинакові за рівнем, сум-
лінням та почуттями власних 
обов‘язків. Хоч як можна роз-
раховувати винятково на чи-
юсь свідомість, якщо хочете, 
то і на «волонтерів» чи «добро-
вольців», якщо і на місцях теж 
існує своя влада, самоврядна 
та виконавча, котра й покли-
кана виступати господарем 
на ввіреній їй, як то кажуть, 
території. Служити інтересам 
своїх населених пунктів і сво-
го населення. Організовувати, 
гарантовано забезпечувати за-
хищений та сталий розвиток 

своїх територій від будь-яких 
як внутрішніх, так і зовнішніх 
небезпек.   

Ось тут і криється корінь 
«зла». Мирівської сільради 
сьогодні не існує, є Томаків-
ська ОТГ - об’єднана терито-
ріальна громада. Можна по-
годитися з головою цієї ОТГ 
Іваном Калашником, що «це 
ж ще і як добре, що спалах 
свинячої чуми стався серед 
більш-менш морозної зими, 
коли холоди бодай трішки, 
та допомагають боротися з 
поширенням небезпечної – і 
збиткової! – недуги». Тільки ж 
зі зникненням колгоспів, пов-
торюємо, не повинне зникати 
повномасштабне обслугову-
вання й приватного сектору 
господарювання. Як на нас, 
то і ще діючі сільські ради, і 
новоутворені ОТГ перш за все 
мусять всю відповідальність 

перебирати на себе. Стосовно 
конкретно спалаху «свинячо-
го грипу»-африканської чуми, 
то щоб упереджувати подібні 
випадки, громади мусять таки 
наймати і утримувати ветери-
нарних лікарів, згодні? Кеп-
сько, коли безпечність вповзає 
у свідомість і душі людей. 
Коли вони надіються, наче їхні 
населені пункти загалом і їхні 
садиби конкретно біда обмине. 
Що когось вона дійсно може 
добряче провчити, тільки не 
їх. От з ким завгодно може тра-
питися біда, тільки не з ними 
– і  квит! Як писав колись один 
поет, це страшно, коли безпеч-
ність бере верх – «перший во-
рог людей». Та загодя збирай-
теся гуртом, вимагайте від об-
раних вами місцевих депутатів 
завбачливих ідей, пропозицій 
і рішень, як налагоджувати у 
своїх селах, селищах і хуторах  
повний порядок.

А ми від себе при цій наго-
ді додамо, що коли постійно 
і пильно не стояти на сторо-
жі безпеки у своєму домі – з 
горем та бідою рано чи пізно 
насправді не розминутися. Це 
все одно, як скупий двічі, а то 
й тричі платить. Точніше - роз-
плачується.

Для довідки при цій нагоді
Щойно в Інтернеті на авторитетному сайті-порталі «AgroNews» з‘явилося повідомлення під 
«інтригуючим» заголовком – «В Україні вимирає худоба». З нього дізнаємося, що станом на 1 січня уже 
нинішнього 2019 року порівняно зі станом на 1 січня минулого 2018-го поголів’я  великої рогатої худоби 
в Україні загалом скоротилося більше, ніж на 4%. Тих же дійних корів, які здатні молоко давати, у 
нас залишилося уже менше 2-х мільйонів, хоч наприкінці 90-х років минулого століття було майже 9 
мільйонів голів. Зменшується прискореними темпами і поголів’я свиней – з більше, ніж 20 мільйонів голів, 
які утримувалися тридцять літ тому, зараз уже менше 6-ти мільйонів залишилося. І що «цікаво» - на 
переконання експертів сайту «AgroNews», «головна причина, чому селяни відмовляються відгодовувати 
свиней – часті спалахи в  Україні африканської чуми». Смішного тут мало, навпаки більше, ніж треба, 
печалі, одначе відразу згадується анекдот. Пригадуєте? У літаку, який здійснював міжнародний 
авіарейс, летів український дядько. От і витяг з кошика кусень сала та й почав його з хлібом уминати. 
Аромат пішов по всьому салону. Дістався і до кабіни пілотів. А командир лайнера був родом з України, 
то йому закортіло теж сала. Послав він бортпровідницю попросити у пасажира-дядька «хоч на один 
зуб». «Він його не буде їсти», - сказав, як відрізав, дядько. Чому? «Бо я не дам», - пояснив. То чи незабаром 
ми всі не зможемо їсти сала – свого національного продукту? Чому? Бо свого його у нас не буде!
Але не тільки це раптом згадалося мені, автору цих рядків. За гарячими і, ясна річ, руйнівними слідами 
так званої кучмівської аграрної реформи, себто уже років двадцять тому, на запрошення одного 
фермера довелося виїжджати у П‘ятихатський район. Запрошував ще молодий на ті часи фермер, 
але такий, якого не можна було не поважати і якому не можна було відмовити. Віктор Крамаренко 
запросив -  агроном-економіст, який «при колгоспах» дослужився до заступника начальника обласного 
управління сільського господарства, але тепер  вернувся у своє рідне село фермерувати.
-Оце не реформували по-людськи й по-розуму колгоспи, а розігнали їх силоміць, вважайте, що за  
принципом «ідіть туди, не знаємо куди, робіть те, не знаємо що», - зітхав Віктор Степанович, - так 
слідом тепер почнуть  й валяти та розбирати по цеглині та по шиферині й корівники, телятники, 
свинарники та пташники. А далі не зчуємося ми з  вами, як не стане кому по селах мукати, бекати, 
мекати, хрюкати і кукурікати та кудкудакати. І що далі? А як у відомому кінофільмі про невловимих 
месників Савелій Крамаров-актор лякав тих, з ким служив: «І тиша. І тишина, і тишина»
Невже Віктор Крамаренко як у воду дивився? І яка ж бо чума насправді косить поголів‘я худоби в Україні 
– африканська чи суто власна, домашня? Яка нічого спільного не має зі здоровим глуздом і мудрим 
творенням незалежної держави для свого талановитого й роботящого народу? 

  М. Я.
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ДЕКОМУНІЗАЦІЯ.uaМИНУЛЕ І СУЧАСНЕ

Продовження. Початок - стор. 1
Що сіємо, те й жати будемо
До цих злодіянь червоного режиму 

варто додати примусову колективізацію, 
три cплановані голодомори, численні, 
підступно організовані війни в Європі, 
Азії, Африці, Карибська криза 1962 року, 
коли світ був за крок від ядерної війни 
внаслідок зухвалої ракетної авантюри Ра-
дянського Союзу на Кубі і т. п. Здавалося 
б, названих, дуже тяжко пережитих укра-
їнською нацією жахів тоталітаризму задо-
сить, щоб розуміти необхідність ретель-
ного виконання закону про декомуніза-
цію. Та дотепер у розмовах ще доводиться 
чути «перейменування оте нічого не дає, 
то їм нічого робити. Хай вже було б, як є». 
Інколи до заборони символів ставляться, 
як до забаганки «згори». Про це йдеться 
у хвилюючому зверненні до «Фермера 
Придніпров’я» ветерана праці Григорія 
Соколянського з Могилева Царичансько-
го району:

- Живий жаль бере, коли бачу, як про-
водиться декомунізація в Царичанському, 
та й в інших районах. Знаю це з різних 
джерел, кількох газет, які передплачую. 
Вже чверть століття як Україна стала ні 
від кого не залежною державою - тепер 
живіть, українці, любіть себе, свою землю, 
творіть добро, радуйтеся вільному життю! 
І робіть декомунізацію, щоб ніхто більше 
не помирав попід тинами голодною смер-
тю, як це було в Могилеві і скрізь. Але чо-
мусь позбуваємося тоталітарних символів 
немов з-під бича. Затверджуємо замість 
радянських назв нові, начебто українські: 
вулиця Польова, Степова, Вишнева, май-
же як Лободова, Бур’янова тощо. Люди 
добрі, та в нашого народу безліч героїв 
світової величі, чому б не називати вули-
ці їхніми іменами? Невже не заслужили 
цього велети українського духу, які заги-
нули в борні з тоталітарним радянським 
режимом – Василь Симоненко, Василь 
Стус, Степан Бандера, Олекса Гірник, Ро-
ман Шухевич, Євген Коновалець, Василь 
Макух, політв’язні радянської доби? А ще 
раніше завзято боролися з Москвою Пи-
лип Орлик, Іван Мазепа, Кость Гордієнко, 
Петро Дорошенко. Є в нашому краї і п’ять 
полеглих героїв сучасної війни з Москові-
єю, пам’ять про них слід обов’язково увіч-
нити, щоб ця війна ніколи не забулася. 

Іще більший жаль бере від того, що 
зробили з обласним центром. Люди до-
брі, та навіщо нам друге Дніпро? Невже 
ми в тім’я биті, що нічого не могли згада-
ти з історії? То тільки Москву-місто наз-
вали за іменем річки, бо не могли при-
думати топоніму! Чому ігноруємо гарну, 
з прекрасною аурою назву Січеслав? А 
кому вадить Січеславська область? Хіба це 
нашої землі сини отак легковажно вчини-
ли в парламенті 20 листопада? Вони кра-
дуть український дух, а це дуже болюча, 
найбільша втрата! Українське козацтво 
є гордістю і славою України на віки віч-
ні! Треба зробити все, щоб на зрошених 
кров’ю пращурів землях була Січеслав-
ська область. Повірте, найкраща держав-
на доля в нас буде лише з нею!

Пристрастні слова читача беруть за 
душу, нагадують про чималу ментальну 
проблему придніпровського краю. На 
жаль, і справді значна частина наділених 
владою людей не розуміє перспектив 
безпечного розвитку нашої держави, які 
дає закон про декомунізацію. Можливо, 
коли б до неї приступили одразу після 
проголошення Незалежності України, як 
це сталося на заході держави, тоді б вона 
пройшла швидше і змістовніше? Але ж 
тоді ще не було української більшості в 
парламенті. Та чи є вона зараз, коли від-
булося отаке голосування? 

За переказами, назву «Січеслав» за-
пропонував надати Катеринославу в часи 
Української народної республіки акаде-
мік Дмитро Яворницький, «козацький 
батько», як називали його сучасники за 
надзвичайно глибоке знання історії За-
порізької Січі. Ось що про нове ймення 
у вересні 1919-го писала київська газета 
«Рада»:

«Катеринослав місцевим українським 
учительським товариством перейменова-
но на Січеслав. Назва прищепилася». 

Остап  ВЕРНИГОРА

«Cічеславська - звучить 
широко та гордо!»

Так само висвітлює цю подію і пись-
менник Василь Сокіл, емігрант до Канади:

- Щодо Січеслава згадую, що в роки, 
коли у Катеринославі на довший час за-
панувала українська влада, місто вже 
було перейменоване на Січеслав. Газети 
оживили цю назву, в установах офіційно 
також користувалися нею. А з приходом 
більшовиків усе скінчилося. Згадка про 
Січеслав деякий час лунала в студент-
ських колах.

Одразу після відновлення Незалеж-
ності на поверненні місту давнього імені 
Січеслав наполягали чимало відомих лю-
дей краю. Відтак у лютому ц. р., коли Вер-

ховна Рада 19 травня 2016 року несподі-
вано перейменувала Дніпропетровськ на 
Дніпро, Січеславський осередок «Просві-
ти» провів громадські слухання з приводу 
майбутнього області і заявив:

«Саме назва «Січеславська» найбіль-
ше апелює до козацького минулого: на 
території Дніпропетровської області іс-
нували п’ять із восьми січей, усі головні 
козацькі січі – Томаківська, Микитинська, 
Базавлуцька, Чортомлицька, Підпільнен-
ська. Також Дніпропетровська область є 
єдиною, уся площа якої була територією 
запорізьких вольностей. Битву за Січеслав 
ми програли, та битву за Січеславську об-
ласть ми не маємо права програти!» 

А історик і краєзнавець Микола Чабан 
презентував учасникам заходу раритет-
ні видання сторічної давнини, де місцем 
друку зазначений Січеслав, серед них і 
рідкісний «Кобзар» Т. Шевченка. До речі, 
за часів УНР край наш мав назву «Земля 
Січ». Відтак пропозицію «Просвіти» щодо 
необхідності Січеславської області під-
тримали більше 50 громадських організа-
цій. І влаштували низку наукових круглих 
столів, дискусій та публічних заходів по 
містах та селищах краю. Були проведені 
громадські обговорення по всій області, 
організовані історичні лекції та створено 
документальну кінострічку «Мандрівка у 
край затоплених Січей». 

Під час публічних обговорень за Січес-
лавську область висловилися жителі май-
же всіх населених пунктів області: Дніпра, 
Кривого Рогу, Новомосковська, Верхньод-
ніпровська, Верхівцевого, Павлограда, 
Підгородного, Марганця, Покрова, Ніко-
поля, Кам’янського, Жовтих Вод, Синель-
никового, Криничанської, Петриківської, 
Межівської, Широківської, Томаківської, 
Покровської, Царичанської, Магдалинів-
ської, Солонянської та інших об’єднаних 
територіальних громад. Ідею перейме-
нування області саме на Січеславську 
підтримали громадські ради при міській 
раді Дніпра та обласній державній адмі-
ністрації, в обласній раді. Тобто спочатку 
ніщо не віщувало біди, як висловився ди-
ректор Українського інституту національ-
ної пам’яті Володимир В’ятрович на сайті 
видання «Апостроф»:

«Судячи з того, як спокійно, абсолют-
ною більшістю перейменування Дніпро-
петровської та Кіровоградської областей 
підтримали в комітеті ВР, думаю, що 
конституційна більшість голосів може на-
братися. Єдине, чого може забракнути, це 
дисципліни депутатів – щоб вони були на 
робочих місцях, коли будуть голосувати 
за ці зміни». 

Підвела дисципліна. Випадково?
Депутатської дисципліни 20 листо-

пада ледь вистачило – з третьої спроби 
– лише на перейменування Кіровоград-
ської області на Кропивницьку, подання 
до Конституційного суду про висновки 
щодо цього. А за Січеславську було лише 
207 голосів з необхідних 226, попри тра-
диційні потрійні заклики до депутатів 
«приступити негайно до роботи» спікера 
Андрія Парубія. Гучне «ганьба!» у Верхов-
ній Раді заглушило його слова про потре-
бу нової постанови про перейменування. 
А всього в залі було лише 298 депутатів. 
Як не дивно, відсутніми виявилися чима-

ло народних обранців Дніпропетровщи-
ни – А. Павелко, Ю. Береза, І. Куліченко, 
Т. Ричкова, В. Нестеренко, Ю. Безус; були 
присутні, але не голосували Д. Дзензер-
ський і М. Курячий, а Я. Безбах висло-
вився проти. Половини фракції «Батьків-
щина» не було в сесійній залі, разом з її 
головою Ю. Тимошенко. Вкрай дивною 
виявилася і поведінка депутатів БПП – 49 
зі 135 не дійшли до робочого місця у ВР, а 
19 не голосували! Як видно, навіть цих 19 
голосів було б достатньо для початку пе-
рейменування, тож резерв є величезний.

Друга несподіванка трапилася наступ-
ного дня. Вже 21 листопада Президент 
України Петро Порошенко вніс до парла-
менту законопроект про перейменування 
Дніпропетровської області на… Дніпров-
ську. Або, за Григорієм Соколянським, на 
Лободову. Гарант Конституції так пояс-
нив свій крок:

- Декомунізацію слід завершити. На 
карті України не може бути місця для 
Петровського. Мало того, що він один з 
очільників комуністичної диктатури, він 
ще й співорганізатор та виконавець Голо-
домору, геноциду українського народу.

Очевидно, все так. Але ж 1926-го, коли 
більшовики вирішили поширити свою 
владу на захоплених внаслідок Жовтне-
вого перевороту 1917-го теренах, а ім’я 
всеукраїнського старости було приліпле-
не нашому місту, в первісному варіанті 
його затвердили у вигляді «Дніпро-Пе-
тровське»! І лише згодом переінакшили 
на «Дніпропетровськ». Тобто коли Пре-
зидент планує хутко, очевидно до прези-
дентських виборів 31 березня, завершити 
декомунізацію і назвати нашу область хоч 
як-небудь, тобто Дніпровською, в такий 
спосіб ми не позбуваємося символу тота-
літарного режиму, а навпаки - увічнюємо 
його! Як вже закріпили в назві міста – Дні-
про. Про це з обуренням на своїй сторінці 
в соцмережі написав і народний депутат 
від Січеславщини Андрій Денисенко:

«Депутати, які сидять на грошах міс-
цевих регіоналів, втягнули Президен-
та України в антиукраїнську авантюру 
- щойно він вніс від себе в парламент 
перейменування Дніпропетровської об-
ласті на Дніпровську. Це рішення вихо-
лостить головну ідею перейменування - 
щоби область мала не просто нейтраль-
ну, а саме українську назву, яка відпо-
відає місцевій та загальнонаціональній 
історичній та культурній традиції. Саме 
такою є назва Січеславська область, го-
лосування за яку вчора свідомо і ганебно 
провалила фракція Блоку Петра Поро-
шенка».

! Воля – головний дарунок природи Леонардо да Вінчі

Дух козацтва допомагає 
сьогоднішнім воїнам
Велике занепокоєння з приводу грубої 

зневаги Верховної Ради до міста і краю, 
які стали 2014-го центром спротиву зна-
хабнілим бандам московитів, висловили 
чимало діячів культури держави. Щой-
но це зробила народна артистка України 
Жанна Карпенко-Боднарук на сторін-
ці «Громадська підтримка Січеславська 
ТАК» у мережі Фейсбук»:

«Україна дуже древня земля, ми має-
мо дуже потужну історію. Дух козацтва 
потрібний нам сьогодні, адже сучасне 
воїнство перейняло цей дух і завдяки 
ньому стоїть на захисті кордонів! Тому 
я обома руками за перейменування Дні-
пропетровської області на Січеславську. 
Адже це повернення до справжнього, до 
своїх коренів. Якщо ми цінуватимемо 
свої витоки, ми матимемо успішне май-
бутнє».

На згаданій сторінці безліч висловле-
них думок людей на підтримку україн-
ського варіанту області. Вони вражають 
своєю масовістю і щирістю, як от Тамари 
Лозової:

«Я і моя родина вся: батьки, брати, 

сестри, онуки та племінники зі своїми 
родинами стверджуємо – тільки Січес-
лавська!»

Військову щиру підтримку висловив 
і депутат Дніпропетровської облради, 
колишній командир легендарного 43-го 
Окремого мотопіхотного батальйону «Па-
тріот» Олександр Водолазький: 

«Підтримую перейменування Дні-
пропетровської області на Січеславську. 
Адже саме ця назва має глибокі істо-
ричні корені. І народ, який проживає на 
славетних землях, зобов`язаний шанува-
ти та знати свою історію. Січеславська 
- звучить широко та гордо. Вона прояв-
ляє той зв`язок між поколіннями, який 
існував протягом століть. Як у минуло-
му козаки боролися за українську неза-
лежність, так і зараз наша область стала 
форпостом боротьби у сучасній війні. До 
лінії фронту не так вже й далеко - по суті 
200 км. І там в окопах сидять наші сучасні 
козаки. Січеславська – ТАК!» 

Прислухаймося до думки воїнів, вони 
нечасто мають змогу висловити її. Підтри-
муймо їх у їхній твердій позиції. Бо лояль-
ність до ворога – це національний злочин, 
як говорив багаторічний Провідник нації 
Степан Бандера. Його іменем жителі Дні-
пра, до речі, пропонують назвати вулицю 
Шмідта. А ось які щемні рядки, написані 
1985-го, про перейменування міста в часи 
УНР залишив нам відомий український 
поет, професор Альбертського універси-
тету (Канада), невтомний борець проти 
колоніального уярмлення України Яр 
Славутич:

«Народ підхопив топонім Січеслав 
як святість. Тишком-нишком повто-
рюють його і в Україні, принаймні на 
запорізьких землях. Зберігаймо ж цей 
топонім і в нашому вжитку. Передаймо 
його наступним поколінням, може, й 
тим українцям, що під насильницьким 
зросійщенням уже й забули про нього. 
Прийде час – і Січеслав знову залунає 
так, як залунав у місті після упадку цар-
ської імперії».

Омріяний Яром Славутичем і поко-
ліннями українців час прийшов. Більше 
ста народних депутатів зареєстрували 
23 листопада законопроект № 9310-1 з 
повторним внесенням назви області «Сі-
чеславська» на затвердження Верховної 
Ради. Не будьмо легковажними - бережі-
мо святість, передану топонімами рідної 
української мови, для себе та наступних 
поколінь як найбільший і найсильніший 
оберіг від усякого колонізаторського лиха 
на віки вічні! Січеславська ТАК!

Володимир ЗЕМЛЯНИЙ, 
лауреат премії імені                  

В’ячеслава Чорновола   

КАЖУТЬ, хто в армії слу-
жив, той у цирку не смі-
ється. Ха! Ті гострослови 

з пізнього радянського «совка» 
не могли й уявити, на що пе-
ретвориться нинішній укра-
їнський політикум. Не те що 
сміятися чи плакати, а й слова 
про нього не навернеш. Диви-
шся на унікумів роззявивши 
рота: чи то ти дурний, чи вони 
з глузду з’їхали…

Фініш минулого року дав 
старт черговим президент-
ським виборам. Хоча неофі-
ційно вони почалися ще з 
півроку тому масовою появою 
вуличних «біґ-мордів». «Нас 
більшість» звертається до пе-
рехожих бородатий «мужик» з 
підписом «Олександр Вілкул». 
Більшість кого і де? Голубе тло 
кількаметрової агітки, мабуть, 
має служити недвозначним 
натяком на сексуальну орієнта-
цію «більшості». Як тут не зга-
дати позірне фото Олександра 
Вілкула з лідером пропутін-
ської байкерської зграї «Ноч-
них волков» Алєксандром 
Залдостановим, відомим на 
прізвисько Хірург. У пізньому 
«совку» він був одним з яскра-
вих представників «гей-пара-
ду», про що свідчать численні 
фотографії тієї епохи. Хто кого 
катає нині на ровері: Залдоста-
нов Вілкула чи навпаки?

Синій колір полюбляє ще 
один з колядницької ватаги 
головопозиціонерів – Юрій 
Бойко. І теж, очевидно, небез-
підставно. Він балотується у 
президенти сам, а новорічне 
привітання до виборців зро-
бив на пару з «об’єднаним» 
Вадимом Рабиновичем.

Але президентська гонка 

ДО НАС ПРИЇХАВ ЦИРК! 
Перші штрихи до президентської кампанії

дає можливість проявитися і 
справжнім мужам. Хто такий 
Олександр Шевченко? Народ-
ний депутат і власник «Буко-
велю»? Ні, це той, хто у кулуа-
рах Верховної Ради якось заці-
див у фізію Олегу Ляшку, теж 
одному з нинішніх кандидатів 
на найвищу посаду. За що? А 
щоб той не патякав багато. За 
це ж і в те саме слабке місце 
балакучий депутат отримав 
ще й від Юрія Бойка. Цікаво, 
що Олег Ляшко пропустив 
удари з лівого і правого полі-
тичних флангів. Щоб не на-
скочити на нокаут із центру, 
Ляшку, схоже, доведеться те-
пер агітувати за себе не роз-
криваючи рота. Хоча він уже 
й так і сказав, і зробив усе що 
міг: брався за вила, корову 
під Кабмін приводив, «Дєнь 
побєди» в Німеччині ревма 
ревів, землю на трибуні Вер-
ховної Ради їв. Залишається 
хіба що рідкою фракцією десь 
у Бортничах побрьохати.

А ще на виборчий ринг 
неочікувано вискочив нардеп 
Юрій Береза, Важковаговик, 
який у сесійній залі смач-
ненько приклався до пещених 
мордописів страстотерпели-

вих опозиціонерів Нестора 
та Юрія. Виходить, задля чи-
стоти експерименту про ва-
гомість кулачних аргументів 
треба, щоб у президентському 
перегоні-«мордобої» взяли 
участь ще й Береза з Шуфри-
чем. Цікаво, кому віддадуть 
перевагу глядачі-виборці: би-
тим чи не битим?

У добірній трупі президен-
томанів традиційно виділяєть-
ся невтомна Юлія Тимошенко. 
Як свідчать попередні місяці, 
говорить вона, не покладаючи 
язика. Втім, як і Олег Ляшко, 
давно все сказала і все, що мог-
ла, зробила. Але то нам лише 
так здається. Бо що зробить на 
президентській посаді – годі й 
уявити. Ось Юлія Володими-
рівна зайшла з козирної кар-
ти: «При мені газ подешевшає 
удвічі». Аж тут звідкись узявся 
Сергій Каплін і з усього маху 
– хрусь тузом: «А я зменшу 
вартість газу у чотири рази!». 
Прямо не політична дискусія, 
а кабацький покер. Ставки 
ростуть! Чекаємо на обіцянку 
безплатного газу.

Тільки, Сергію, не гоже 
мужу з жінкою змагатися. 
Ідіть до Берези чи до Бойка, на 

крайній випадок перестрінь-
те Ляшка! Треба хоч якусь 
гендерну толерантність мати. 
Бо навіть Інна Богословська 
відвернулася від Юлії Тимо-
шенко, своєї багаторічної спа-
ринг-партнерки, ринувшись у 
бій проти чинного Президен-
та: «Петре, йди!». Добре, що 
лише «йди», бо раніше, пу-
блічно звинувачуючи Юлію 
Володимирівну у газових обо-
рудках, Інна Германівна про-
зоро натякала: «Тобі треба 
сісти!». Тоді, до слова, ті кас-
сандрівські замовляння таки 
справдилися: «газова прин-
цеса» опинилася за ґратами. 
Невже ж пані Богословська 
має мольфарський дар наві-
ювання і Петра Порошенка 
чекає поразка? Сіриться-ту-
маниться… А тим часом Інні 
Германівні теж варто дорік-
нути: замість жіночого інь у 
ній, схоже, прокинулося чо-
ловіче янь. І у прямісінькому 
телеефірі, прилюдно заціди-
ло замашненького ляпаса са-
мому Євгену Червоненку. Що 
характерно, теж за довгий 
язик.

Програми кандидатів? 
Притомна аргументована 
критика? Та бійтеся Бога, 
кому та нудьга потрібна! От 
гра в наперстки чи у підкидно-
го – зовсім інше діло: збирає 
натовпи роззяв! Чим і кори-
стаються авторитети нашого 
політичного цирку, різні фо-
кусники-маніпулятори рука-
ми та язиком. Доки ми, роз-
зявившись, водимо очима за 
вихилясами їхніх рук, у наші 
голови набивають словесну 

полову. Тому й не дивно, що 
юрба політичних шулерів ро-
сте.

У новорічну ніч шоумен, 
а простіше кажучи, телеві-
зійний комік Володимир Зе-
ленський заявив, що теж іде 
в Президенти. Отут і мене на-
решті прорвало. Спершу, зви-
няйте, вилаявся. А потім роз-
реготався. Який професійний 
клоун той Зеленський! Уявля-
єте, усі оці політичні мордо-
бої, фейки і скандали, брехні 
і нашіптування з його при-
ходом легітимізуються, вий-
дуть із-за куліс маргінесу на 
авансцену реальної політики. 
А там, дивися, у депутатські 
крісла всядуться ведмеді вкупі 
з баранами. І ніхто підміни не 
помітить. Було ж уже: імпера-
тор Калігула зробив улюбле-
ного коня Інцитата сенатором.

Коли після вбивства Калі-
гули заколотники гадали, що 
ж робити з конем, хтось за-
уважив: «Інцитат був не най-
гіршим сенатором». Мовляв, 
нікого не вбив і не дав імпера-
тору жодної поганої поради.

Чому б тоді й нам не зро-
бити коміка президентом? 
Веселий цирк набагато кра-
ще сумної дійсності. Правда, з 
баранами не вийде. Верховна 
Рада, відчуваючи, що їй за-
грожує, нещодавно заборони-
ла використовувати у цирку 
тварин. Та не біда! У такого 
президента-коміка баранами 
попрацюють депутати май-
бутнього скликання. Хоч якась 
користь від них буде.

«Грінченко-інформ»

БІЛЬШЕ століття тому внаслі-
док Лютневої 1917-го демо-
кратичної революції в Росії 

та розпаду Австро-Угорської ім-
перії утворилися Українська та 
Західно-Українська народні рес-
публіки. Лідери українських дер-
жав перед загрозою смертельної 
небезпеки з боку сусідів домови-
лися про об’єднання. Акт Злуки 
відбувся на святково прикраше-
ному Софійському майдані в 
Києві 22 січня 1919 року, за участі 
кількасот тисяч українців – вій-
ськових, цивільних, школярів, ду-
ховенства та іноземних делегацій. 
Професор Федір Швець урочисто 
проголосив текст Універсалу Со-
борності: 

          «Однині воєдино зли-
ваються століттями одірвані одна 
від одної частини єдиної Укра-
їни – ЗУНР (Галичина, Букови-
на, Угорська Україна) і Наддні-
прянська Україна. Здійснилися 
віковічні мрії, за які жили і за 
які умирали кращі сини Укра-
їни. Однині є єдина незалежна 
Українська народна республіка. 
Однині народ український, виз-
волений могутнім поривом своїх 
власних сил, має змогу об’єдна-
ними дружними зусиллями всіх 
своїх синів будувати нероздільну 
самостійну державу українську 
на благо і щастя всього її трудово-
го люду».

За рік до цього, 22 січня 1918-
го, Центральна рада УНР видала 
свій найвідоміший IV Універсал 
про незалежність Української 
Народної Республіки. А 20 січня 
1918-го Законодавча Рада Само-
стійної Кубанської Народної Рес-
публіки (Кубань, Чорноморська 

Соборній Україні - 100! 
і Терська області, Ставрополь-
ський край) ухвалила резолюцію 
про приєднання на федератив-
них засадах до Української На-
родної Республіки. Спільно з УНР 
діяла та допомагала їй військами 
супроти більшовицької агресії 
і Українська Далекосхідна рес-
публіка, яку утворили кількасот 
тисяч українців Зеленого Клину, 
або Зеленої України – Амурщи-
ни, Приморщини, Уссурійського 
краю, Забайкалля, Камчатки. 

Початком другої нелегкої 
спроби відновлення державності 
було проголошення 15 березня 
1939 року Карпатської України. 
Ще одним величним і відчай-
душним актом стало відновлення 
державної самостійності Органі-
зацією українських націоналістів 
зі Степаном Бандерою 30 червня 
1941 року у Львові. Тоді Україн-
ські Національні Збори урочисто 

проголосили Акт відновлення 
Української держави в умовах 
німецької окупації! Згодом пись-
менник Петро Мірчук зауважив:

 «Актом 30 червня 1941 року 
український народ заманіфесту-
вав перед цілим світом і перед 
історією, що він готов боронити 
своє право на вільне життя у сво-
їй власній самостійній державі 
перед імперіалістичними зазіхан-
нями кожного ворога і за кожних 
умов».

Другі Визвольні змагання три-
вали аж до 1961-го, про що йдеть-
ся в книзі «Останні на полі слави» 
Богдана Савки. З початком епохи 
перебудови відцентрові рухи в 
державах, окупованих радян-
ською імперією, стали особливо 
зримими. Найбільш масовою ак-
цією, проведеною 23 серпня 1989-
го, була «Балтійська хвиля», коли 
близько двох мільйонів громадян 

Балтійських республік, тримаю-
чись за руки, утворили «живий 
ланцюг» завдовжки 600 км. Це 
був мирний протест проти «пак-
ту Молотова-Ріббентропа», укла-
деного рівно за 50 років перед 
тим — таємного поділу Європи 
нацистською Німеччиною і біль-
шовицькою Московією.

Українським нагадуванням 
світовій спільноті про незакон-
ність окупації УНР Московією 
у 1918-1921 роках став «живий 
ланцюг» 21 січня 1990 року зав-
довжки біля 800 кілометрів. 
Його утворили кілька мільйонів 
людей, взявшись за руки між 
Івано-франківськом (колишнім 
Станіславом, столицею ЗУНР),  
Стриєм, Львовом, Тернополем, 
Рівним, Житомиром та Києвом 
(столицею УНР) напередодні 
71-ї річниці Соборності України. 
Крайова делегація із головою 

Народного Руху Січеславщини 
Іваном Шуликом стояла опівдні 
у Києві від пам’ятника Богдану 
Хмельницького першою. Січес-
лавці символічно вели потужний 
Ланцюг Злуки. А киян прийшло 
стільки, що за першою лавою по-
стали друга і третя... Скрізь люди 
в національному одязі і надією в 
очах, жовто-сині стяги і плакати 
«Україні волю!». І відчуття, що цю 
волю вже нікому й нізащо не від-
дамо. Бо завдяки ЗМІ і самвидаву 
всі знали страшну правду про за-
кріпачення селян і Голодомор 33-
го, неоголошену війну в Афганіс-
тані, Чорнобильську трагедію…

Увечері на площі біля Со-
фії Київської, де 71 рік тому був 
проголошений Акт Злуки, тися-
чі людей слухали наповнені лю-
бов’ю до України промови Івана 
Драча, Володимира Яворівського, 
В’ячеслава Чорновола, Степана 
Хмари, Михайла Гориня, Левка 
Лук’яненка... А патріарх україн-
ської літератури Олесь Гончар 
назвав Ланцюг Злуки «сув’яззю 
українських сердець, які прагнуть 
волі».  Лунали заклики за мирний 
вихід з імперії великих злиднів та 
вічних воєн, за власний шлях до 
гідного життя. До честі тодішньої 
української влади варто зазна-
чити - ніякого спротиву акції не 
було.

Велелюдний Ланцюг Злуки 
засвідчив – нація рве остогидлі ім-
перські пута. Вже 1 грудня 1991-го 
українці підтримали проголоше-
ний 24 серпня Верховною Радою 
Акт про Незалежність України. 
Іще пізніше 22 січня стало дер-
жавним святом - Днем Собор-
ності України. Тож будьмо ща-
сливі на своїй рідній, Богом даній 
землі!
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ЗАКОНОДАВСТВОМ про 
працю встановлена гарантія 

працівникам, які дають кров або 
її компонентів для подальшого 
безпосереднього використання їх 
для лікування, виготовлення від-
повідних лікарських препаратів 
або використання у наукових до-
слідженнях.

 Донором може бути будь-
який дієздатний громадянин 
України віком від 18 років, який 
пройшов відповідне медичне об-
стеження і в якого немає визна-
чених протипоказань. Питання 
надання пільг працівникам до-
норам у випадку здачі крові та її 
компонентів, врегульовано Зако-
ном України «Про донорство кро-
ві та її компонентів» від 23 червня 
1995 №239 / 95-ВР. Законом вста-
новлено за обов’язок керівникам 
підприємств, установ, організацій 
безперешкодно відпускати з міс-
ця роботи, служби за їх заявами 
осіб, які є або виявили бажання 
стати донорами, у дні відповід-
ного медичного обстеження і 
здавання крові та її компонентів, 
за винятком випадків, коли від-
сутність донора на його робочо-
му місці або місці служби у ці 
дні може призвести до загрози 
життю чи здоров’ю людей, до не-
виконання завдань, пов’язаних із 
забезпеченням оборони, безпеки 
держави та громадського поряд-
ку, до суттєвої матеріальної шко-
ди або інших тяжких наслідків.

 Працівник, який виявив ба-
жання здати кров та її компонен-
ти, зобов’язаний не пізніше ніж 

за три дні до дня медичного об-
стеження, що проводиться перед 
даванням крові та її компонентів, 
повідомити письмовою заявою 
адміністрацію за місцем роботи 
про свій намір пройти таке об-
стеження і здати кров та її ком-
поненти. У такій заяві зазначена 
особа має визначити додатковий 
день медичного обстеження та 
день здавання крові. Зазначена за-
ява не подається у випадках, коли 
працівник, який виявив бажання 
здати кров або її компоненти, пе-
ребуває у відпустці, відрядженні, 
або у разі, коли кров терміново 
необхідна для надання невідклад-
ної медичної допомоги хворому, 
та у разі стихійного лиха, аварій 
та катастроф, епідемій, епізоотій 
та інших надзвичайних ситуацій 
на всій території України або в ок-
ремих її місцевостях.

 Згідно зі статтею 9 Закону 
України «Про донорство крові та 

її компонентів» в день здачі крові 
та її компонентів, а також в день 
медичного обстеження праців-
ник, який виявив бажання стати 
донором, звільняється від роботи 
на підприємстві, в установі, орга-
нізації будь-якої форми власності 
із збереженням за ним середнього 
заробітку.

 Після кожного дня здачі 
крові та її компонентів, зокрема 
при здачі їх у вихідні, святкові та 
неробочі дні, донору надається 
додатковий день відпочинку із 
збереженням за ним середнього 
заробітку. Такий додатковий день 
відпочинку у день, яким є вихід-
ний день на підприємстві не на-
дається. За бажанням працівника 
цей день можна приєднати до 
щорічної відпустки або викори-
стати в інший час протягом року 
після дня здачі крові або її компо-
нентів.

 У разі якщо за погодженням 

Трудові права донорів крові
з керівництвом підприємства, 
установи в день здачі крові пра-
цівника залучали до роботи, 
йому за бажанням надається 
інший день відпочинку із збе-
реженням за ним середнього 
заробітку. Відповідно працівник 
може бути звільнений від роботи 
на два дні тільки тоді, коли за по-
годженням з керівництвом під-
приємства його в день здачі крові 
залучали до роботи. Законом не 
передбачено в такому випадку 
надавати дні відпочинку підряд, 
працівник може використати 
такі дні як разом, так і окремо, 
зокрема приєднати до щорічної 
відпустки. При цьому необхідно 
врахувати, що незважаючи на те, 
чи буде день відпочинку після 
здачі крові приєднаний до щоріч-
ної відпустки або надано окремо, 
цей день слід використати впро-
довж року після дня здачі крові 
або її компонентів. Пропущення 
вказаного строку не дає право на 
використання дня відпочинку. У 
разі здачі крові та її компонентів у 
період щорічної відпустки ця від-
пустка продовжується на відпо-
відну кількість днів з урахуванням 
надання працівнику додаткового 
дня відпочинку за кожний день 
здавання крові.

 Підставою для надання зазна-
чених пільг є відповідні довідки, 
видані донору за місцем медич-
ного обстеження чи давання крові 

та (або) її компонентів, зокрема 
форма № 435/о «Довiдка щодо на-
дання донорам пiльг», форма № 
436/о «Довiдка щодо обстеження 
донора». Форми цих довідок та 
порядок їх видачі затверджені на-
казом Міністерства охорони здо-
ров’я України від 07 липня 2003 
року № 301.

 Середня заробітна плата оп-
лати часу здавання працівником 
крові та її компонентів визна-
чається відповідно до Порядку 
обчислення середньої заробітної 
плати, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України 
від 8 лютого 1995 року №100, ви-
ходячи з виплат за останні два ка-
лендарні місяці роботи, що пере-
дують місяцю у якому відбулось 
надання днів відпочинку. Виплата 
середнього заробітку працівни-
кам – донорам здійснюється за 
рахунок коштів роботодавця. 
Законом визначено, що зазначе-
ні кошти належать до таких, що 
спрямовані на благодійну діяль-
ність. Відповідно до умов статті 12 
Закону України «Про оплату пра-
ці» встановлені законодавством 
гарантії оплати для працівників – 
донорів є мінімальними держав-
ними гарантіями.

 За порушення законодавства 
про працю винні особи притяга-
ються до відповідальності згідно із 
законодавством.

Інтернет-магазини пропонують товари дешев-
ше, бо в їхню ціну не входять додаткові нарахуван-
ня, наприклад, витрати на оренду приміщення. На 
покупку онлайн знадобиться менше часу: можна 
миттєво порівняти ціни в різних магазинах. А ще 
не потрібно стежити за графіком роботи — купити 
можна в будь-який час доби і з будь-якої точки сві-
ту. Але попри все, є ризик отримати неякісний то-
вар. Пояснюємо, як правильно повернути телефон, 
якщо з ним щось не так.

Телефон не працює. Я можу його повернути?
Так. Це гарантує «Закон про захист прав спожи-

вачів».
Якщо знайдете дефекти, які з’явились не з ва-

шої вини, то протягом гарантійного строку можна 
отримати свої гроші назад або вимагати замінити 
товар. Якою буде компенсація за покупку — обирає 
споживач. Продавець обов’язково повинен вказати, 
де саме можна обміняти такий товар.

Хочу обміняти телефон на такий самий, але на-
лежної якості. Як довго потрібно чекати?

Якщо товар є в магазині або на складі, то його 
мають замінити якнайшвидше. Коли треба пере-
вірити його якість, то протягом чотирнадцяти днів 
або за домовленістю сторін. Якщо такого ж телефо-
ну немає в магазині, то замінити його повинні не 
більше, ніж за 2 місяці. У разі, якщо вартість теле-
фона зміниться протягом цього часу, це не означає, 
що потрібно доплачувати.

Телефон працює, але мені не сподобався. Чи 
можу я його повернути?

Так, звичайно. Телефон можна повернути впро-
довж 14 днів після покупки, не пояснюючи причи-
ну. Щоб повернути телефон, на ньому не повинно 
бути подряпин, сколів, потертостей, а на лічильни-
ку має бути не більше за 5 хвилин розмов. Програм-
не забезпечення телефону не можна змінювати, він 
має бути повністю укомплектований, а упаковка — 
цілою.

Планую розпакувати телефон на пошті. Що тре-
ба перевірити і як повертати?

У поштовому відділенні вам повинні запропо-
нувати оглянути посилку. Не варто відмовлятися. Її 
розпаковує працівник, а тоді віддає покупцеві. Ог-
лянути товар можна просто там: для цього в відді-
ленні є стіл з розеткою.

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області 
звертає увагу, що з початку 2019 року стартувала кампанія 
декларування громадянами доходів, одержаних протягом 
2018 року.

ПОДАТКОВА декларація про майновий стан і доходи (далі – по-
даткова декларація) подається платниками податків за місцем 

своєї податкової адреси в один із таких способів (за вибором):
- особисто або уповноваженою на це особою;
- надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом 
вкладення;
- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриман-
ням вимог законів щодо електронного документообігу.
Звертаємо увагу, що у разі надсилання податкової декларації пош-
тою, платник податку зобов’язаний здійснити таке відправлення 
не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку по-
дання податкової декларації, а при поданні податкової декларації 
в електронній формі – не пізніше закінчення останньої години дня, 
в якому спливає такий граничний строк.
При направленні податкової декларації засобами електронного 
зв’язку громадяни можуть скористатися новим електронним сер-
вісом в «Електронному кабінеті», який передбачає часткове авто-
матичне заповнення такої декларації на підставі облікових даних 
платника, відомостей щодо нарахованих (виплачених) доходів, 
наявних в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків 
та відомостей щодо об’єктів нерухомого (рухомого) майна.
Крім того, звертаємо увагу, що у 2018 році до Податкового кодексу 
України (далі – ПКУ) внесені зміни, відповідно до яких розширено 
коло платників, які зобов’язані та/або мають право подати подат-
кову декларацію.
Так, зобов’язані включити до річної податкової декларації та са-
мостійно сплатити установлені ПКУ податки та збори отримувачі 
винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) відповідно 
до умов цивільно-правового договору у разі, якщо такі доходи 
отримані від фізичних осіб – платників єдиного податку четвертої 
групи.
Протягом 2019 року мають право подати податкову декларацію 
з метою отримання податкової знижки громадяни, які понесли 
витрати:
● на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, за-
гальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої 
освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого 
платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня спорід-
нення;
● у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, 
будинку), оформленим відповідно до вимог чинного законодав-
ства, у разі якщо такий платник має статус внутрішньо переміще-
ної особи та за умови дотримання вимог, встановлених ПКУ.
Інформація розміщена на офіційному веб-порталі ДФС за поси-
ланням http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/362701.html.

П одаткова інформує
Стартувала деклараційна 
кампанія-2019

Замовили телефон 
в Інтернеті,

а він не працює. 
Як повернути?

Перш за все, звертайте увагу на зовнішній вигляд 
телефона: чи є на ньому подряпини, потертості, 
тріщини. Варто перевірити, чи працює зарядний 
пристрій. А ще ввімкнути телефон, перевірити, як 
він працює, чи є «биті пікселі», чи працюють дина-
міки та навушники. Якщо вам щось не подобається 
— можете сміливо повертати телефон. Працівники 
пошти допоможуть заповнити документи, але до-
ведеться вказати, чому ви відмовляєтеся заплатити.

Якщо під час огляду ви помітили пошкодження 
на телефоні або комплектуючих, працівник пошти 
повинен запакувати відправлення та скласти акт. Він 
підтвердить, що товар поганої якості та зазначить, у 
чому саме проблема.

А якщо товар доставив кур’єр?
Посилку отримують і перевіряють так само, як і 

в поштовому відділенні. Нюанс у тому, що всі дії від 
служби доставки виконує кур’єр.

То як правильно вибрати інтернет-магазин?
Коли обираєте, де купити техніку онлайн, звер-

тайте увагу на такі критерії:
— відгуки: не обмежуйтесь відгуками на сайті 

— їх можуть модерувати та видаляти, перевіряйте 
сторонні джерела та рейтинги;

— прозорість: зверніть увагу на те, чи є на сайті 
інформація про постачальників;

— довіра: вірити можна сайту з тривалим часом 
існування. У разі вибору для здійснення покупок 
«молодого» сайту ризик отримати неякісний товар 
або й не отримати його зовсім значно зростає.

І де тут 
ці гроші 

вилазять?
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На порі, на часі
ВИРОЩУВАННЯ рослин із 

насіння має безліч плюсів. У 
чому полягають переваги посіву 
насіння на розсаду в домашніх 
умовах.

Цікаво спостерігати за роз-
витком від насіння до дорослої 
рослини.

Вигідно. Пакетик насіння, 
з яких виросте кілька сіянців, 
коштує менше рослини в гото-
вому вигляді.

Більший вибір: порівняйте 
самі, наприклад, різноманіт-
ність форм і забарвлень петунії 
у вигляді готової розсади і на-
сіння.

Збільшується період цвітін-
ня.

Самостійно вирощені рос-
лини часто виявляються міц-
нішими і витривалішими, ніж 
готова розсада. Адже розсаді 
може і не сподобається зміна 
умов з тепличних на «натураль-
ні».

Тим не менше, більшу ча-
стину насіння має сенс сіяти не 
раніше кінця лютого-початку 
березня. Інакше навіть при наяв-
ності додаткового освітлення до 
моменту висадки в ґрунт вони 
будуть поступатися сіянцям, 
що виросли при більш довгому 
світловому дні.

Між тим, деякі види рослин 
треба сіяти вже зараз, якщо не 
хочеться навесні купувати гото-
ву розсаду.

Що посіяти в січні і лютому
До них належать:
Літники з довгим періодом 

вегетації, цвітіння яких настає 
через кілька місяців після посі-
ву. Наприклад: гвоздика Шабо 
зацвітає через 5-6 місяців від по-
сіву. Так само повільно розвива-
ється розсада еустоми.

Багаторічні бульбові росли-
ни, строки посіву яких справля-
ють великий вплив на форму-
вання бульб. Наприклад, буль-
бова бегонія. При насіннєвому 
розмноженні її цвітіння настає 
приблизно через 5,5-6,5 місяців. 
Найкраще бульби формуються 
у рослин грудневого і січневого 
терміну посіву. У рослин берез-
невого посіву бульби до осені 
мають істотно менший розмір: 

1-1,5 см проти 2-2,5 см. Ще одна 
перевага полягає в тому, що такі 
бульби краще зберігаються.

Рослини з подовженим тер-
міном схожості (наприклад, 
примули ).

Рослини, насіння яких довго 
сходить - місяць і більше. Як пра-
вило, це насіння багаторічників, 
які мають щільну оболонку.

Рослини, які прекрасно себе 
почувають не тільки в саду, але і 
в кімнатах: бальзаміни, пеларго-
нії, фуксії, гострий стручковий 
перець.

Теплолюбні овочі з три-
валим періодом вегетації, які 
важко виростити безрозсадним 
способом: кореневу селеру і ци-
булю-порей.

Літники для раннього цві-
тіння в підвісних кошиках на 
засклених лоджіях і балконах. 
Наприклад, лобелія і петунія, 
посіяні на початку лютого, за-
цвітуть вже на початку травня.

Останню декаду лютого 
можна вважати початком садів-
ничої весни. В цей час настають 
уже основні (а не за бажанням) 
строки посіву для деяких куль-
тур. До кінця місяця потрібно 
встигнути посіяти селеру на роз-
саду, а також солодкий перець.

У кінці лютого зазвичай 
проводять посів насіння суниці. 
Суницю можна сіяти також на-
весні і влітку, а не тільки в кінці 
зими. Але лютневий посів доз-
воляє зібрати перші ягоди вже 

в поточному сезоні і вибракува-
ти невдалі кущі, звільнивши від 
них місце. Тому багато хто воліє 
сіяти суницю в лютому.

Які складнощі очікують при 
ранньому посіві?

Нестача світла через корот-
кий світловий день.

Необхідність ретельно сте-
жити за температурним режи-
мом. Різкі коливання темпе-
ратури здатні згубити тендітні 
паростки.

Підвищена цілком ймовір-
ність грибних захворювань на 
кшталт чорної ніжки через во-
логість, необхідну для нормаль-
ного проростання і розвитку 
насіння, в поєднанні з досить 
прохолодною температурою.

ЗАГАРТОВУВАННЯ корисно для розсади будь-яких овочевих культур. Але особливо це 
важливо для томатів, перців і баклажанів - вони дуже теплолюбні і складно переносять 
перепади температури і протяги.

Коли починати загартовування розсади?
Починати загартовувати розсаду можна, коли температура на вулиці стане вище 10 граду-
сів. Загартовування при більш низьких температурах може згубити молоді рослини.
Як загартовувати розсаду?
Для загартовування краще вибирати сонячні дні. При цьому на вулиці не повинно бути силь-
ного холодного вітру.
Виносьте розсаду на вулицю спочатку на нетривалий час. Почніть з 4 годин на свіжому пові-
трі, потім раз на кілька днів, збільшуйте час перебування на пару годин.
Не залишайте розсаду на ніч. Краще із заходом сонця забирати її назад у кімнату. Нічні тем-
ператури сильно відрізняються від денних, і якщо буде нижчою 10 градусів, розсада може 
загинути.
Уважно стежте за станом листя розсади. Якщо ви помітили сонячні опіки, занесіть рослини 
назад у кімнату і наступного разу скоротіть час перебування розсади під яскравими сонячни-
ми променями.
Як бачите, загартовувати розсаду нескладно. Головне - уважно поставитись до цього проце-
су і стежити за температурним режимом. 

Декілька порад, 
як правильно 
загартовувати розсаду

Якщо ви замислюєтеся про те, 
щоб перетворити своє житло на 
справжній тропічний сад, тоді 
відповідально підходьте до вибору 
«зелених вихованців».

Бамбук
Останнім часом дизайнери інтер‘єрів 

досить активно використовують бамбук 
при декоруванні простору. Ця рослина має 
сильну енергетику і може принести в дім 
благополуччя та зробити життя мешканців 
житла комфортнішим. Бамбук викликає по-
чуття захищеності, спокою та стабільності, а 
також прекрасно захищає від лихого при-
стріту. Тому якщо раптом у ваш будинок 
потраплять недоброзичливці, то вони не 
зможуть заподіяти вам шкоди.

Хризантеми
Багато людей помиляються, вважаючи, 

що цим квіткам місце тільки в саду або на 
задньому дворі будинку. Експерти ствер-
джують, що кімнатні хризантеми приносять 
в дім відчуття стабільності та фінансового 
благополуччя. Також вони здатні підняти 
настрій, внести у ваше життя спокій, безтур-
ботність і щастя. Поставте ці квіти, напри-
клад, в кабінеті або у вітальні, тим самим ви 

вбережете ваш дім від негативної енергетики 
і заздрості оточуючих.

Спатіфіллум
Цю рослину не даремно називають 

«Жіночим щастям», вважається, що якщо 
самотня жінка поставить цю квітку в своїй 
спальні, буде за нею ретельно доглядати, то 
незабаром у її житті відбудуться позитив-
ні зміни і вона зустріне свою любов. Крім 
того, цю рослину рекомендовано придбати 
бездітним парам - вона допомагає знайти 
справжнє сімейне щастя і допомагає втілити 
заповітне бажання (наприклад, поява в бу-
динку довгоочікуваного потомства). Також 
спатіфілум, на думку експертів, захищає дім 
від негативної енергетики, заздрісників і не-
доброзичливців.

Алое вера
З давніх часів люди використовували цю 

рослину при проведенні певних ритуалів для 
залучення удачі і захисту від недоброзичлив-
ців. Експерти стверджують, що насправді ця 
квітка є надійним засобом проти негативних 
вібрацій і сприяє доступу позитивної енергії в 
будинок. Алое вера приваблює процвітання, 
успіх і щастя в будь-яке місце, де знаходить-
ся. Але як тільки рослина почне гинути, то 
значить, що вона ввібрала в себе весь негатив, 
який знаходився у вашому будинку, запобіга-
ючи сваркам, негараздам і нещастю. Також 
квітка є прекрасним лікарем і використову-
ється при різних захворюваннях.

Кактус
Дехто вважає, що тримати кактуси в бу-

динку - до сварок і негараздів, але насправ-
ді це не так. Експерти стверджують, що ці 
оригінальні рослини не тільки стають своє-
рідним акцентом при оформленні примі-
щення, але також відмінно захищають ваше 
житло від електромагнітних хвиль, випромі-
нюваних побутовими приладами, відобра-
жають заздрість, знімають зурочення і злобу 
недоброзичливців. І хоча кактус вимагає осо-
бливого догляду (інакше він може засохну-
ти), але це того варто. Рекомендується кактус 
розміщувати біля вхідних дверей або поруч 
з несправними електроприладами.

Кисло-солодкий смак граната 
нам знайомий з дитинства. 
Гранат - дуже корисний фрукт. 
Хоча він зовсім не фрукт, а 
саме справжня ягода. У чому 
користь граната? Чи можна 
його вживати вагітним? Коли 
його починають давати дітям?  
І кому категорично не можна 
їсти гранат. Все про гранат 
читайте у нашій статті.
З давнини на Сході гранат 
називають королем усіх плодів. 
Вважається, що в оригіналі 
Старого Завіту змій спокусив Єву 
гранатом, а не яблуком. Як же 
правильно їсти цю ягоду?
Джерело вітамінів для всіх
Гранат корисний для людей 

будь-якого віку. У ньому міститься вели-
ка кількість амінокислот, поліфенолів. 
Він багатий на вітаміни: у ньому містить-
ся вітамін А, вітамін B, В2, В3, В5, В6, В9, 
вітамін С. Його називають чемпіоном за 
вмістом мінералів. У ньому ви знайдете: 
калій, кальцій, фосфор, магній, залізо 
та фолієву кислоту. Цей набір корисних 
речовин позитивно впливає на роботу 
всього організму.

Неоціненна користь граната для 
людей, що страждають серцево-судин-
ними захворюваннями і гіпертонією. 
Гранат «вбиває» шкідливий холестерин, 
попереджає розвиток холестеринових 

бляшок, знижує тиск, покращує крово-
обіг у коронарних судинах. Їсти гранат 
корисно не тільки тим, у кого вже є про-
блеми зі здоров›ям, але і для попере-
дження небезпечних недуг.

Гранат вагітним
Через великий вміст вітамінів і мі-

нералів гранат рекомендують вживати 
вагітним на всіх термінах. Він запобі-
гає розвитку анемії, прибере токсини 
з організму, виведе зайву рідину. До-
статньо вживати в їжу один плід раз 
на день. Тільки треба бути дуже обе-
режними. Адже гранат підвищує кис-
лотність в шлунку і може викликати 
печію. Також потрібно пам‘ятати, що 
ця ягода провокує запори і може зни-
жувати тиск.

Гранат дітям
Дитині можна давати гранат з одно-

річного віку. Звичайно, за умови, що 
малюк не схильний до алергії. Його вво-
дять в раціон поступово. Краще дитині 
до трьох років пропонувати гранатовий 
сік. Тільки увага! Сік потрібно розбави-
ти з водою або іншим соком, щоб змен-
шити кислотність. Як часто давати дити-
ні гранат? Щоденного вживання граната 
в їжу дитина не потребує. Одного разу 
на тиждень буде достатньо.

Кому категорично 
не можна їсти гранат?
Про гранат можуть забути люди з 

панкреатитом, гастритом, виразковою 
хворобою, алергією на гранат, запора-
ми.

Пам›ятайте і про те, що лікарі не ре-
комендують вживати гранатовий сік у 
чистому вигляді. Він може пошкодити 
слизову шлунку і зубну емаль. Сік реко-
мендують розбавляти водою.

Енергетично 
сильні 
рослини

Диво-ягода
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КОЖЕН рік за східним китайським, 
японським гороскопом має свого 

покровителя. Рік Свині 2019-го вступає                   
у свої права 5 лютого і поступається місце 
наступному знаку вже в 2020 році 24 січня.    
Що він нам піднесе і до чого слід готуватися 
всім знакам зодіаку.

Характеристика знаку
Свиня - дванадцятий за рахунком знак 
зодіаку уособлює тварина, що належить 

за східним гороскопом до групи Інь. 
Найкращий час року для осіб, народжених 
під заступництвом Свині осінь, особливо 
листопад місяць, найвдаліший час доби з 
дев’ятої до одинадцятої години вечора. 
Колір знаку чорний, здавна вважається 
показником честі і гідності. Також цей колір 
означає здатність долати перешкоди, 
досягати поставлених цілей. Перший 
імператор Китаю після перемоги над 
династією Чжоу носив одяг тільки чорного 

кольору, підкреслюючи тим самим свою 
винятковість.

Що чекає на рік Земляної Свині
У рік Свині потрібно готуватися до 
радикальних змін в особистому житті 
тим, хто ще не зв’язав свою долю з другою 
половиною. У 2019 році всім знакам зодіаку 
дається шанс знайти пару на все життя.
Що стосується фінансового боку, то тут 
потрібно бути напоготові. Перед кожною 
тратою грошей слід уважно аналізувати, 
на що буде витрачена сума або кому будуть 
довірені кошти. 

Особисті якості Свині
З самого дитинства Свинки більше 
приділяють часу читанню, навчанню. Їм 
цікаво все, крім спілкування з однолітками, 
в яких немає такого рівня знань. Дефіцит 
спілкування призводить до того, що Свині 
погано розбираються в людях і виростають 

РІК СВИНІ

У РОЗПАЛ горбачовської перебудови на 
Дніпропетровщині у прожектор глас-

ності не на жарт потрапили неправедні і гріш-
ні діяння першого секретаря одного з райко-
мів Компартії. Багато літ поспіль цей секретар 
у своєму районі правив бал і почувався нівро-
ку самовпевнено. Тобто вів себе доволі гид-
ко навіть, одначе ніяких гризот совісті не мав. 
Князьком був у районі, якому ніби все, що 
заманеться, дозволено. Коли запрацювали 
жорна перебудови,  а особливо гласності, не 
відразу відчув він небезпеки бути викритим. 
Звик до того, що поза критикою для місце-
вого населення. А коли ж збагнув, що часи то 
змінилися, було пізно. І аморальну поведінку 
розписали місцеві газети, і зловживання, і ще 
багато дечого іншого. Гультіпака, коротше, і 
пройдисвіт,  якому не те що першим у райко-
мі – загалом у партії не місце. Сором і ганьба!

Суто з етичних міркувань назвемо його 
Іваном Петровичем. Щоб не називати справж-
нього прізвища. Бо, поклавши руку на серце, 
скажемо, що тоді ніхто як слід фактів і не пере-
віряв. Домінувала ейфорія мітингів: якщо на-
товп прокричав, що негідник, значить негідник 
– іншої думки і бити уже не могло. А ось перед 
людьми наш Іван Петрович явно дуже носився 
з власною персоною, дійсно не надто кланяв-
ся землякам, демонстрував свою пихатість, 
от народ і відплатив йому взаємно. Мусив він 
від сорому-стида і оргвисновків мерщій тікати 
подалі. Інша річ, що багатолітні друзі з обкому 
партії не дали Івану Петровичу пропасти: звіль-
нивши з перших  секретарів, «сховали» його 
директором підсобного господарства відомо-
го тоді потужного виробничого об’єднання, 
яким було «Павлоградвугілля». Зробили це 
тишком і нишком, не надаючи факту надмір-
ного розголосу. Сподівалися, що «номер» про-
йде без сучка й задирки.

Та не так сталося, як сподівалися. Оскіль-
ки з партії Івана Петровича не виключили, то 
в «Павлоградвугілля» він перейшов і на пар-
тійний облік. А там партком був з тих, який 
дорожив своєю честю. Там і своя парткомісія 
при ньому, до складу якої входили принци-
пові комуністи-пенсіонери з числа вчорашніх 
гірничих робітників-шахтарів. Їм пальця в рот 
мало хто ризикував класти – відкусять! Вони 

Неписані історії
Миколи НЕЧИПОРЕНКА

Любив домашню ковбасу

і здійняли ґвалт: як це так, що наша партор-
ганізація та надала притулок нечестивцю? Ми 
що – «відстійник» для паршивців? Та не бути 
серед нас партійному функціонеру, котрий 
скомпрометував, зганьбив себе і звання ко-
муніста! Отож відкрили персональну справу і 
невдовзі гучно та з тріском відібрали в Івана 
Петровича партквиток.

Уявляєте, рядові комуністи, переважно ве-
терани-шахтарі, проявили принциповість і не 

пожаліли недавнього ще ледве не «пупа» ра-
йонного рівня і масштабу! При цьому у Павло-
граді відразу дізналися, що наперекір обкому 
це зробили, бо звідти радили «не чіпати чоло-
віка». Я негайно зателефонував у Київ у свою 
редакцію: отаке сталося, може, написати?

- Та ти міг би і не питати! – почув майже ви-
гук завпартвідділом газети «Радянська Украї-
на» Бориса Ямпольського. –У суботній номер 
залишаю для твого матеріалу підвал. Чекаю! 
Це ж перебудова в дії і на ділі!

Ясно, що матеріал про фіаско колишнього 
першого секретаря райкому я написав. Але не 
про нього зараз хочу розказати. Нічого надмір-
но цікавого чи  виняткового як від колишніх 
підлеглих Івана Петровича у сільському районі, 
так і від членів парткому «Павлоградвугілля» я 
тоді не чув. Мов, змовившись, усі вони казали-
ли, що, бач, зважилися обкомівці у наших ря-
дах прихистити «вождя», який втратив будь-які 
мірки совісті і честі. А ми не дали! Ретельно все 
перевірили, виявили, що Іван Петрович справді 
погруз у свавіллі, також не менше і в розбеще-
ності – ну і так далі, і тому  подібне. Але перш 

ніж готувати свою публікацію, перечитав я тоді 
і персональну справу, заведену старими кому-
ністами з парткомісії. Натрапив у ній на прото-
кол фактично допиту свідка нечестивих вчин-
ків компартійного у минулому секретаря. Цей 
протокол і запам’ятався мені найбільше та до 
цих пір. Свідком виступав водій голови одного 
з колгоспів – до речі, відомого голови відомого 
на ті часи й колгоспу.

- Ви зі свого колгоспу возили продукти 

харчування Івану Петровичу? – поставили 
члени парткомісії перше запитання.

- Авжеж! – Не знітившись, відповів водій. 
– Хто йому у нас тільки не возив, отож возив і 
я. Це ніяка не таємниця!

- Значить, возили часто? – не вгавали  ста-
рі комуністи.

- Ну, що не раз, так це точно, - явно з 
усмішкою на устах погодився водій і навіть, 
мабуть, ще й, як мені здалося, пожартував: - І 
щоразу так багато, що не все і влазило у ба-
гажник моєї «Волги».

- Розкажіть, як це відбувалося? – зацікави-
лися члени парткомісії.

- А що тут розказувати? Мене кликав Іван 
Семенович (голова колгоспу – Авт.), вручав 
записку, я під’їжджав з нею до комори, там 
комірник у мою машину завантажував всяку 
всячину, і я потім їхав за оту лісопосадку, де 
високовольтна лінія. Там на мене уже чекав 
шофер Івана Петровича. Швидко ми перекла-
дали гостинці у його машину, я вертався на-
зад та доповідав Івану Семеновичу, що діло 
зроблено…Оце все, що можу розказати.

- Але ще не все, що ми повинні знати! – 
заперечили обурені комуністи-ветерани шах-
тарської праці. – От ви кажете, що кожного 
разу возили багато. А скільки це – багато? 
Що, якщо м’яса, то цілого кабана?

- Щоб цілого, так ні, звичайно, - певно, аж 
пирснув водій, - та на апетит Іван Петрович не 
скаржився, це знає весь наш район. Запитай-
те й інших – і вам скажуть це самісіньке. Як 
сяде було до столу, то не встане з-за нього, 
поки все не з’їсть. Ну поки і все не вип’є та-
кож, звісна річ.

- Гаразд, тоді останнє запитання, на яке 
дайте нам чітку відповідь: а що було у тих гос-
тинцях, які ви возили?

- Звідки мені знати? Не знаю! – зізнався во-
дій. – Все, що возив, було зарання загорнуте у 
товстий коричневий папір, навіть ті ж торбини 
з борошном або квасолею чи банки з олією 

або медом, а він масних плям не пропускав. 
То роздивитися, що в тих пакунках, я не міг, 
мацати їх руками  собі не дозволяв. – І, пев-
но, хвилинку подумавши, водій підвів риску: - 
Єдине, що я точно знаю – Іван Петрович дуже 
любив домашню ковбасу, то жодна передача 
йому без неї не могла обходитися. Розбийся, 
а щоб домашня ковбаса була. Або й ковбик…

Під протоколом «допиту» значилося: «З 
моїх вуст записано правильно». І  стояв влас-
норучний підпис допитаного водія.

дуже чесними, довірливими і наївними, як 
герої прочитаних ними книг. З цієї причини 
при зіткненні з людським злом, підлістю, 
жорстокістю у них миттєво виробляється 
гострий тип характеру.

Позитивні сторони знаку
Чоловічі представники - завжди галантні 
особи, що піклуються про дам. У них 
живе справжній лицар, здатний заради 
прекрасної половини на подвиги. Чоловік 
даного знаку - особливий смак, вибірковість, 
бажання завжди виглядати на всі «сто».
Жінки року Свині дбайливі, працьовиті, 
кмітливі дами. Незважаючи на масу 
турбот, вони ніколи не забувають про 
свою зовнішність і виглядають з «голочки». 
Єдиний промах в характері - вони занадто 
довірливі. Серед друзів можуть бути і ті, 
хто скористається м’яким характером 
Свині і спробує нею маніпулювати. Тому 
варто бути обережною у зв’язках.

ТОВ «Фермерів  та приватних 
землевласників» розширює 
напрямок торгового відділу.                                             

З січня 2019 року члени обласної 
фермерської Асоціації мають 

можливість скористатися 
ексклюзивними та акційними 

пропозиціями  від постачальників 
продукції, які уклали угоди                            

з Товариством. 

Новомосковський
Дніпровський,
Солонянський райони

ПРОДАЖ АЗОТНИХ ДОБРИВ 

селітра
карбамід

ПРОДАЖ ПОСІВНОГО МАТЕРІАЛУ 
кукурудза 
соняшник,
горох 
пшениця
ячмінь

ПРОДАЖ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН (ЗЗР) 

гербіциди
фунгіциди 
інсектициди

068-68-41-741                            
050-320-26-24 

Любов
Олександрівна

068-68-41-741                         
050-320-26-24 

Любов 
Олександрівна

067-500-18-85 
Іван  Іванович

ЗАКУПІВЛЯ ЗЕРНОВИХ  ТА ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР 
Криничанський,
Петриківський, 
Магдалинівський 
райони

067-500-19-55
Сергій Васильович

067-531-01-05                  
Сергій                                           

Володимирович
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