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С учасні сюжети

В ибори

Продовження - стор. 2

ЯКИМ БУДЕ ВРОЖАЙ-2019: експерти 
дали прогноз у зв’язку з початком посівної
 
Визріти зерновим і круп’яним можуть завадити посуха і вітри
З початком весни в Україні стартувала посівна кампанія – з випе-
редженням на місяць порівняно з 2018 роком. Зараз складно говорити 
про точні прогнози на урожай, але засіяти яровими зерновими, зерно-
бобовими, круп’яними та іншими культурами аграрії готуються стільки 
ж гектарів, скільки і рік тому – більше семи млн. Ще більше гектарів 
засіяно з осені озимими, які, за оцінками фахівців Мінагропроду, до-
бре перенесли зиму. Сайт  «Сєгодня» за допомогою експертів оцінили 
перспективи нинішнього агросезону, а також з’ясували, якими можуть 
бути ціни на хліб, бакалію, «олію».

Аграрії і синоптики

За даними Мінагропроду, стан озимих 2019 року виявився найкращим 
за останні п’ять років: вони зійшли на 99% з 7,6 млн. га засіяних площ, у 
хорошому і задовільному стані перебувають 86% посівів. Посівна три-
ває в 11 південних і центральних областях, агрогосподарства висіва-
ють ранні ярі та зернобобові культури – пшеницю, ячмінь, овес і горох. 
Начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Ада-
менко назвала ранній початок посівної хорошим знаком для майбут-
нього врожаю. Основний ризик, на її думку, – це швидке висихання 
ґрунту, пов’язане з недостатньою кількістю вологи в малосніжному 
лютому і сильними весняними вітрами. Народний синоптик Леонід 
Горбань також прогнозує посушливу вітряну весну і спекотні червень 
і липень з опадами нижче норми.
«Ці фактори можуть згубити врожай у південних регіонах, тому сіяти 
треба якомога швидше, щоб рослини, використавши вологу, встигли 
набрати силу до спеки, це допоможе їм вижити», – каже Горбань.
Проте в Мінагропроді сподіваються, що урожай виявиться на рівні 
трьох останніх років або близько 66 млн. тонн. 

Думка економістів

Ціни на харчі зростуть незалежно від того, яким виявиться урожай, 
впевнені експерти в області економіки. Головна причина – підвищення 
собівартості агропродукції. За даними Держстатистики, середня зарпла-
та в агросекторі підвищилася за 2018 рік на 23% (до 7360 грн.), на 10% 
подорожчали міндобрива, в результаті витрати на гектар від посіву до 
збирання врожаю зросли на 14%. Цього року очікується зростання ще 
на 7-20%. За словами виконавчого директора Економічного дискусійно-
го клубу Олега Пендзина, в результаті борошно і крупи подорожчають 
на рівень інфляції (до 8%), а ось соняшникова олія – навряд чи, тому що 
ціна на неї у нас вища, ніж в Європі, куди ми цей продукт експортуємо.
«Не перший рік наші ціни на ці товари на рівні або вище європейських, 
що стримує їх зростання, – розповів нам Пендзин. – Так, собівартість 
сільгосппродукції об’єктивно збільшується, але щоб її продати, нашим 
аграріям доведеться підвищувати продуктивність праці».

Чекаємо дорогу гречку, хліб і цукор 

Найбільше підвищення цін цього року очікується на хліб, впевнені 
експерти.
«В Україні скорочуються посіви під жито, його доводиться імпортува-
ти, через що житній хліб подорожчав за рік на 22%, – пояснив голова 
Нацради економічного розвитку Олексій Дорошенко. – Будь-який хліб 
у нас наразі дешевше, ніж у євросусідів, а попит на нього стабільний, 
тому очікую зростання цін за рік на 15%. Як і на борошно та макарони».
Подорожчають також гречка і цукор. Причина в тому, що гречки був 
надлишок, ціни падали, а сіяли її все менше, тому продукт подорожчає при-
близно на 10% (+ 1,5-2 грн/кг), прогнозує Пендзин. Але, за даними Мінагро-
проду, посіви гречки цього року становитимуть 115 тис. га, що дозволить 
забезпечити попит. А ось в асоціації «Укрцукор» заявили про скорочення 
засіяних цукровими буряками площ на 25%, або до 230 тис. га через про-
фіцит цукру в останні два роки. Пендзин каже, що дефіциту «піску» не буде, 
але ціна зросте на 8-10%, або до 13-13,5 грн./кг. 
Раніше стало відомо, що посівна кампанія в Україні набирає обертів. По-
сівні площі зернових і зернобобових культур збільшилися до 258 тисяч га. 
А заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб 
заявив, що світові ціни на нафту і рекордний урожай зернових до-
помогли знизити інфляцію в Україні 2018 року, проте 2019-го вплив 
цих факторів слабшатиме. Він нагадав, що 2018 року Україні вдалося 
зібрати понад 70 млн. тонн зернових, а цього року очікується близько 
66 млн. тонн.

Отже, читаємо: «Підтримую-
чи усіма силами Уляну Супрун, 
наш прем’єр Володимир Грой-
сман обіцяє, що він вдосталь на-
будує нових лікарень. Краще хай 
він якомога швидше відкриє ті, 
які позакривав. У нашому селі 
своєї лікарні зараз немає, але в 
минулому була. У сусідніх селах 
в окрузі 15 кілометрів також нині 

Тільки-но попередній номер «Фермера 
Придніпров’я» -    13 березня цього року 
– з публікацією «Село, яке розминулося з 
реформою» побачив світ, надійшов відгук із 
села Попасне Новомосковського району. Звідти 
передала нам своє письмове повідомлення 
тамтешня мешканка Євгенія Зелінська – так, 
принаймні, вона підписалася.

Відоме гасло «аби не про-
пав голос» вітчизняні політтех-
нологи придумали для одного 
з кандидатів іще на парламент-
ських виборах 2007 року. Така 
маніпуляція була задумана, 
щоб відучити людей  думати 
й аналізувати. Якщо людина 
лінується, або боїться ухвалю-
вати своє власне рішення щодо 
вибору кандидата і проголосує 
«за кого всі – за того і я», то вона 
легко піддається навіюванню. 
Такій людині можна  «підказа-
ти, за кого всі». 

Робиться це за допомогою 
показу замовних рейтингів 
кандидатів, політичної рекла-
ми, численних ток–шоу тощо. 
І проголосує вона не з огляду 
на те, наскільки порядним та 
чесним є кандидат, наскільки 
цікавою є його передвиборча 
програма та які зміни принесе 
в країну. Головне «щоб голос не 
пропав», тобто щоб «як усі». А 
потім, коли з’ясується, що і су-
сід навпроти і через хату разом 
з вами помилилися у виборі, то 
ніби - то вашої особистої відпо-
відальності нема за вибір і те, що 
коїться в країні. Гуртом же по-

Села, 
   які реформа 
              обминула

амбулаторії, ФАПи та медпункти 
наказали довго жити. Їх теж поза-
кривали. Тепер нам до найближ-
чої лікарні 50 кілометрів, і дорога, 
яку зі швидкістю 50 км на годину 
не здолати. А ми ж ще й не край-
ні від уцілілої лікарні. За нами є 
села, від яких і по 70 кілометрів до 
діючих нині медичних установ».

Коротше кажучи, якщо у 
Криничанському районі медична 
реформа з селом Вітрівка  розми-

нулася, то в Новомосковському 
село Попасне вона взяла й обми-
нула. І дуже пихато відвернулася 
від нього. А цього уже досить, 
щоб нам зробити висновок: сум-
нозвісна медреформа, нестримно, 
поспіхом та навіть у лихоманці 
затіяна ніби українкою, але точно 
з американським громадянством 
Уляною Супрун, у першу чергу 
сільській медицині – сільській ме-
режі медичних установ – завдає 
найбільш нищівної і дошкульної 
шкоди. Страждають же від цього 
люди. Там і тут селяни, серед яких 
зараз переважають літні віком, 
опинилися в становищі, коли до-
ступ до медичних послуг став їм 
недоступним. Це з одного боку. 
А з другого ж - сільські заклади 
охорони здоров’я і втрачають га-
рантії благополучного та надійно-
го функціонування. 

Голосувати  «щоб не пропав 
голос» - не поважати себе!

милилися, отож  і відповідаль-
ність на всіх порівну, а вам уже й 
легше психологічно. 

До того часу, поки така си-
туація буде в країні, нас можна 
вважати лише її населенням, а 
коли кожен особисто ухвалюва-
тиме рішення, незважаючи на 
думку сусіда зліва чи справа, ми 
станемо громадянами. 

ГОЛОСУВАТИ ТРЕБА 
ТІЛЬКИ ОСОБИСТО, 
ДУМАЮЧИ, ЗВАЖАЮЧИ, 
АНАЛІЗУЮЧИ І 
БЕРУЧИ НА СЕБЕ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ!                                                                           
Ймовірно, згадана маніпу-

ляція так добре прижилася 
в Україні тому, що протягом 
довгого історичного періоду 
колоніальної залежності від 
Московії нас привчили «не ви-
совуватися». Ті, котрі мали «зух-
валість» аналізувати, думати, тво-
рити дещо особливе –  гнили  на 
каторгах, в таборах і вмирали від 
виснаження на сибірських лісо-
повалах. Отой підсвідомий страх 
так в’ївся в наш ген, що досі дех-
то хоче бути «як усі», і це добре 
знають і використовують  політ-
технологи. А мантра «бо більш 

нема за кого» теж є вигадкою 
політичних маніпуляторів, мета 
її схилити виборця віддати голос 
політично зачовганим кандида-
там і крапка.                                               

Що в цій ситуації робити? 
Вихід тільки один: скидати з 
себе кайданки віковічного гніту, 
не боятися голосувати за тих, за 
кого підказує власний розум. 
Тим більше, що є за кого, треба 
тільки не полінуватися й уваж-
ніше вивчити біографії і програ-
ми кандидатів. Такий вибір – це 
чесний вибір перед Богом за 
майбутнє, за дітей і онуків!  Ро-
блячи його, ми повинні пам’я-
тати, що обираємо, насамперед, 
головнокомандувача під час 
війни. Вибір, якого найбільше 
потребує наша країна, щоб не 
гнати нашу молодь на заробіт-
ки, закрити наостогидлі офшо-
ри! І який нарешті дасть шанс 
на інше, щасливе життя.

Іван МОРОЗ

Ніна  МИХАЙЛОВА
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ЯК-ОТ у Покровському районі, 
ще недавно найбільш благо-
получному на Дніпропетров-

щині. Ось що пише покровчанка 
Людмила Лебеденко, особисто 
якій, а також її дочці цієї зими до-
велося часто відвідувати колиш-
ню поліклініку районної лікарні: 
«Справа у тім, що в ній практично 
у всіх кабінетах на другому поверсі 
капає, тече, ллється зі стелі вода. 
Дах дірявий протікає, і коли йшли 
дощі чи танув сніг, навіть аж хлю-
потіли брудні патьоки. В кабінетах 
постійно сиро і вогко, смердить 
цвіллю. Лікарі та медсестри під-
ставляють  миски і тазки, а комп’ю-
тери, на столах усю документацію 
на паперових носіях накривають 
целофановими плівками та кле-
йонками. І кажуть, що не приведи 
нам, Боже, пережити ще таку зиму. 
Але ж не тільки їм, а й пацієнтам 
подібну зовсім важко буде пережи-
ти. Хоч і у теплі пори року в дощові 
дні тут непереливки всім. Хто з ме-
диків працює багато літ поспіль, 
не пригадує, щоб приміщення по-
ліклініки ретельно ремонтувалося. 
За тривалий час всі перекриття та 
дерев’яні балки, старий шифер і 
так далі давно відслужили свій вік, 
отож потребують заміни. Одначе 
не  схоже, щоб хтось квапився з не-
обхідним капремонтом». 

Наші колеги з районної газети 
«Покровський край» вирішили пе-
ревірити, наскільки описане Люд-
милою Лебеденко відповідає дійс-
ності. І переконалися на власні очі, 
що відповідає на всі сто. Лікарка 
Ірина Колісник та медсестра Гали-
на Утюпіна навіть не коментували, 
а лиш показували наслідки від, ви-
ходить, постійного тут «стихійного 
лиха». А ось головний лікар район-
ної лікарні Ірина Кочерга проко-
ментувала наступним чином: «Що 
капремонт даху аж проситься, це 
видно дійсно і неозброєним оком. 
Та річ у тім, що для цього необхідно 
не менше двох з половиною міль-
йонів гривень. Оскільки розпоряд-
ником коштів для нас є районна 
рада, у комунальній власності якої 
ми перебуваємо, то туди зі своєю 
проблемою і звертаємося. Але уже 
котрий рік чуємо, що коштів катма. 
Немає їх і зараз».

Що ж з приводу даної патової 
ситуації ми хочемо сказати? Що 
медична реформа начудила і з го-
ловною лікарнею Покровського 
району від душі, мов поглузувала з 
неї. Та тільки так, що це зовсім же 
не смішно, а гірко. Правда, не сама, 
а в купі ще з й іншою реформою, 
котра зветься децентралізацією. 
Разом вони все одно, що знуща-
ються нині і над медиками, і над 
місцевим народом, якому дово-
диться користуватися тут послуга-
ми останніх. 

Започаткувала цю насправ-
ді плутанину, ясна річ, медична 
реформа. У Покровському, як і у 
решті без винятків інших районних 
центрах області та всієї України, 
здавна існувала ЦРЛ – центральна 
районна лікарня. А при ній діяла 
й районна поліклініка. Чим за-
ймалася перша і чим переймалася 
друга, читачам пояснювати зайве. 
Лікарня мала і має зараз  спеціалі-
зовані відділення, котрі наділенні 
стаціонарами зі своїми ліжковими 
фондами. А в поліклініці людей 
приймали терапевти,  педіатри та 
дільничні лікарі, а також консуль-
тували, обстежували і виносили 
діагнози медики-спеціалісти – хі-
рурги, кардіологи, ревматологи, 
гінекологи, гастроентерологи, трав-
матологи, урологи і т. д. Тепер же 
медична реформа перетворила 

Села, 
     які реформа 
                    обминула

! У нас  люблять затівати реформи тільки тому, 
що так легше сховати невміння правити

СУЧАСНІ СЮЖЕТИ

Продовження. Початок стор. 1

Ніна  МИХАЙЛОВА ЦРЛ в районний центр первин-
ної медико-санітарної допомоги, 
а колишню  поліклініку при ній в 
амбулаторію так званої загальної 
практики – сімейної медицини. 
Відразу скажемо, що фактично зі 
збереженням їх повноважень, але з 
одним суттєвим нюансом: разом це 
тепер так звана первинна ланка ме-
дичного обслуговування населення, 
коли, щоб потрапити до спеціаліс-
тів амбулаторії загальної практики 
чи центру первинної допомоги, 
обов’язкова «резолюція» сімейного 
лікаря. Без дозволу останнього ніякі 
гроші, образно кажучи, не підуть 
слідом за пацієнтом.

А в цей же час відбувається та 
триває у нас, як відомо, й адміні-
стративна реформа, котру частіше 
називають децентралізацією. Так-
от, скориставшись Законом «Про 
добровільне об’єднання територі-

альних громад», на теренах Покров-
ського району на даний  момент 
уже створилися три ОТГ – Покров-
ська селищна та Великомихайлів-
ська і Маломихайлівська сільські. 
Не укрупненими чи такими, які 
ще не знайшли з ким та як об’єд-
нуватися, тут залишилися одна се-
лищна Просянська та Вишнівська, 
Катеринівська і Орлівська сільські 
ради. То сталося, уявіть собі, так, 
що децентралізація не порозумі-
лася з медреформою. Більше того, 
зітнулася з нею на рівні своєрідного 
конфлікту інтересів.

Як це розуміти? Чи не на рівно-
му місці вони по суті відвернулися 
одна від одної? Ми розказуємо далі, 
в чому річ, а ви вже робіть самі ви-
сновки. Там, де утворювали власні 
об’єднані громади, перебирали у 
своє управління та на утримання 
і місцеві заклади освіти, культури 
і об’єкти  соціальної сфери. Тепер 
ОТГ і власники, і господарі, і розпо-
рядники своїх шкіл, амбулаторій, 
медпунктів та ФАПів, дитячих сад-
ків, клубів чи будинків культури і 
так далі. Але неважко здогадатися, 
що не всі заклади з цього перелі-
ку, якими продовжують чи мають 
користуватися мешканці усіх без 
винятку населених пунктів району, 
перейшли у підпорядкування ви-
нятково ОТГ. Серед тих, хто зали-
шився наче поза зоною досяжності 
укрупнених територіальних гро-
мад, колишня центральна район-
на лікарня, а нині некомерційне 
комунальне підприємство «Центр 
первинної медико-санітарної допо-
моги». Підприємство, власником 
та розпорядником якого зараз ли-
шилася Покровська районна рада. 
Разом й з амбулаторією, до речі, 
загальної практики – сімейної ме-
дицини - райрада виступає її «кін-
цевим господарем». Правда, все 

той же Закон про децентралізацію 
райраду у даному випадку визна-
чає розпорядником та оператив-
ним управлінцем, але майна, ко-
тре перебуває у спільній власності 
територіальних громад населених 
пунктів району. 

 Якщо так, то вони спільно 
мають перейматися потребами і 
проблемами закладів, послугами 
яких усі разом користуються – згод-
ні?  Але цього поки  що якраз і не 
спостерігається. Нині відбувається 
протилежне: ті ж новоутворені ОТГ 
тепер нагромаджують і витрачають 
свої власні бюджети, наповнюючи 
їх місцевими податками і зборами, 
в тому числі, у повному обсязі по-
датками на доходи з фізичних осіб. 
Себто у казну району надходять 
податки і відрахування нині лише з 
однієї діючої поки що Просянської 
селищної і трьох – Катеринівської, 

Вишнівської та Орлівської – сіль-
ських рад. Всі місцеві податки та 
збори, котрі колись надходили з 
семи інших сільських рад, що нара-
зі поєдналися в ОТГ, все, зостають-
ся в розпорядженні укрупнених 
територіальних громад, Наслідок: 
в останній рік перед утворенням 
тут трьох ОТГ, доходи загального 
районного бюджету сягнули 40.2 
мільйона гривень, а в перший піс-
ля виникнення ОТГ скоротилися 
до 13.1 мільйона. Є різниця? Отож! 
Як же не вірити районній раді, 

яка стверджує, що нині районної 
скарбниці не вистачає сповна на-
віть на те, аби виплачувати заробіт-
ну плату працівникам бюджетних 
та комунальних установ, оплачува-
ти комунальні витрати, передусім 
енергоносії, утримувати дитсадки і 
тому подібне. Про який капіталь-
ний ремонт даху окремо існуючої 
амбулаторії загальної практики-сі-
мейної медицини можна за таких 
обставин говорити? 

Коротше,  ситуація справді див-
на: об’єднані громади не переказу-
ють тепер у районну казну левову 
долю своїх податків, залишають у 
себе, і вже як та на що їх витрача-
ють, вирішують самі. Для ясності 
можна казати, що сидять на мішках 
з грошима, і на що виділяти, розпо-
ряджаються самостійно. Ясна річ, 
що власних проблем, потреб і «ді-
рок» більше, ніж треба, тому «труд-

нощів», куди дівати свої нагромад-
ження, образно кажучи, поки що 
не виникає. Ще й не вистачає на 
всі ті об’єкти та  служби, які зараз 
перебувають в управлінні ОТГ. Тож 
витрачатися – чи ділитися – ще й на 
ремонт даху амбулаторії загальної 
практики-сімейної медицини Цен-
тру первинної медико-санітарної 
допомоги, які порізно і разом нині 
у комунальній власності районної 
ради, зі зрозумілих мотивів не спі-
шать. 

Чи їхні мотиви насправді важ-
ко зрозуміти? Адже і амбулаторія, 
і центральна райлікарня хоч і пе-
ребувають на балансі райради, од-
наче наділені статусами спільного 
користування територіальними 
громадами, сільськими і селищ-
ними радами. Що й відбувається 
на практиці. Оскільки мешканці 
колишніх семи місцевих рад, ко-
трі зараз об’єдналися в три ОТГ 

з власними бюджетами, дійсно 
продовжують користуватися по-
слугами лікарів районних медич-
них закладів. Позаяк інших ана-
логічних тут наразі немає. Більше 
того, чимало тих, хто живе в насе-
лених пунктах ОТГ, ще й мав  пра-
во та обрав сімейних лікарів для 
себе медиків районного центру 
– лікарні первинної допомоги та 
амбулаторії загальної практики. 
Це не кажучи уже про те, що спе-
ціалістів так званих вузьких спеці-
алізацій їм більше ніде в районі і 
не знайти. Тим паче, якщо необ-
хідне лікування на стаціонарі, так 
тут це тільки у  колишній ЦРЛ, а 
нині в Центрі первинної ланки ме-
дичної допомоги.

Але як же бути з дірявим дахом 
амбулаторії загальної практики? 
На лист Людмили Лебеденко теж 
письмовим роз’ясненнями відгук-
нулася Покровська районна рада. 
«От і виходить, - уточнила вона, 
- що доходи йдуть до ОТГ, а видат-
ки і на заклади та об’єкти спільної 
власності територіальних громад 
здійснюються винятково з район-
ного бюджету, якого тепер не ви-
стачає навіть на захищені видатки 
для районних бюджетних установ». 
А все тому, підвела риску районна 
рада, що «як показує уже практика, 
об’єднані територіальні громади не 
подають ініціативи підтримувати 
установи, які перебувають не у їх-
ній власності, а у спільній власності 
всього району». Свої ж сорочки їм, 
як легко здогадатися, ближчі до 
тіла, а до тих, що далі, «руки не до-
ходять».

Звідси позиція районної ради, 
що «гуртом і батька легше бити», 
якщо дійсно дбати і про все те, що 
належить та потрібне для населення 
району. І чим швидше це збагнуть, 
мовляв, новоутворені ОТГ, тим кра-
ще. Бо дірявий дах колишньої полі-
клініки, а нині районної амбулаторії 
сімейної медицини - це ще й не все. 
Загалом будівлі колишньої ЦРЛ-те-
пер Центру первинної допомоги 
тут зведені понад сорок років тому. 
Відтак усі вони далеко не в бездо-
ганному стані і давно також потре-
бують капітальних ремонтів. Тому 
якщо  ставлення ОТГ до об’єктів 
спільного користування не змінить-
ся, мешканці Покровщини загалом 
уже в найближчій перспективі ри-
зикують залишитися без головної 
первинної в районі установи медич-
но-санітарної допомоги. 

При цій нагоді
Щоб поставити логічну крапку у даній публікації, доводиться, уявіть собі, також не квапитися і навіть поки що утри-
муватися. Здавалося б, як можна не погоджуватися з тим, що й наразі уже не бюджетно утворюючі для районів ОТГ 
мають «ділитися» видатками і на утримання тих комунальних підприємств та установ, котрі спільні для населення 
всього району і перебувають на балансі районних рад. Як інакше, якщо від тих же районних медичних закладів дійсно 
залежить рівень охорони здоров’я сільського народу цілого регіону? Одначе так то воно так, та не зовсім і так. Бух-
галтерські та казначеївські працівники, а також юристи нагадують, що до кінця не продумана і чітко не передбачена 
на цей рахунок ясність, за призначенням чи за не призначенням витрачатимуться у цих випадки об’єднаними терито-
ріальними громадами їхні бюджетні кошти, якщо вони спрямовуватимуться на підтримку, м’яко кажучи, об’єктів, 
котрі не у їхньому розпорядженні і управлінні?
Це один бік справи. Є й другий: рано чи пізно там і тут, і решта сільських та селищних рад об’єднаються в ОТГ. До цього 
йдеться, для цього й задумана та здійснюється децентралізація влади в Україні – хіба це не ясно? Як і те ясно уже, що 
завершиться повсюдно й остаточно об’єднання теперішніх рад в укрупнені ОТГ, потреба навіть в районних адміні-
страціях відпаде, не кажучи про районні ради. Принаймні, за прогнозами і передбаченнями планується така перспектива. 
Хоч є й інший варіант – з 22, приміром, на Дніпропетровщині районів зробити-залишити сім, а то й тільки п’ять. У 
будь-якому разі як бути за таких змін з утриманням тих же тепер центрів первинної медичної допомоги і амбулаторій 
сімейної медицини на місцях, у колишніх райцентрах? Гадаєте, хтось це сьогодні знає, наперед напрацьовує пропозиції і 
рішення? Уявіть собі, ніхто нічого не те що не знає і знати не хоче, але й не переймається майбутнім українського села. 
Швидше навпаки тишком-нишком докладають зусиль, аби наші села занепадали, порожніли і зникали з карти України. 
За принципом чим швидше, тим краще. 
Скажете, наче це не так? Що цього бути не може? Чи що це жахлива й безпрецедентна диверсія проти рідного народу 
і своєї держави, яку аж бігом та спотикаючись у послушному перед грізним Заходом герці ще з перших літ нашої неза-
лежності затіяла так звана продажна й жадібна до нестями «еліта» української нації, а теперішня, котра прийшла до 
влади на крові Небесної сотні Революції гідності, звела в остаточну свою ціль та мету живого місця від нашої України 
не залишити. Ради того, щоб і самим поживитися на повну  потужність, здають її усю з тельбухами світовим нена-
жерливим корпораціям і компаніям, і навіть не задумуються, що творять з цілим талановитим народом. Що його 
прирікають ледве не на докорінне й поголовне винищення, приховують по суті лише брехнею, насиллям і підступністю.
Гадаєте, випадково та ж медична реформа з одними селами завбачливо розминулася, інші обминула десятими дорогами, 
треті і в притул не помічає, четверті та п’яті разом з реформою-децентралізацією сварить. А ще силоміць випихає 
сільський люд з обжитих віками сіл-гнізд? Не забувайте, що гряде ще й розпродаж українських чорноземів, відтак необ-
хідно їх зачистити від дуже вже гордих і невтомних селян, щоби і сліди їхні тут, як і самі вони, вичахли раз і назавжди. 
Адже явно гроблять сільську медицину, щоб в кінцевому рахунку угробити сільське населення України. Усе поголовно. 
І приватних власників земельних паїв, і особливо фермерів. Колись радянський  поет писав, що всіх панів старалися до 
одної ями, тепер до”дної горнуть весь хліборобський рід. Подумайте про це, коли 31 березня вирушатимете на виборчі 
дільниці голосувати – більше нічого іншого не залишається нам вам зараз сказати.

                      Н. М.
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СУЧАСНІ СЮЖЕТИ

Григорій ДАВИДЕНКО

РЕАЛІЇ ДОБИ
І з зали суду

ЦІ ГІРКІ слова сказані го-
ловою ФГ «Берегиня» 
Сергієм Фальком з села 

Дубовики Васильківського ра-
йону у телефонному зверненні 
до редакції «Фермера Прид-
ніпров’я». Про шлях своєї ро-
дини до нелегкої фермерської 
праці і сьогодення молодий 
фермер розповів таке:

- Мій батько, Григорій Пе-
трович, після військової служби 
в середині сімдесятих років по-
чав працювати в колгоспі «Зорі 
України», що був у Дубовиках, 
водієм. Потім навчався в буді-
вельному інституті, одружив-
ся, трудився виконробом. Мій 
старший брат Олександр наро-
дився 1982-го, я – 1985-го. Впер-
ше з дозволу батька сам трохи 
проїхався на тракторі шестиліт-
нім, досі пам’ятаю те неймовір-
не відчуття радості. Тато почав 
фермерувати після рішення 
Васильківської районної ради 
12 березня 1993-го про виділен-
ня йому 40 гектарів ріллі для 
створення ФГ. Чим ми тільки 
не займалися – баштаном, бу-
ряками, гарбузами, тримали 
дві корови, бичків, свиней… 
Так змалечку і привчилися до 
селянської праці. Брат закінчив 
медичну академію, працював у 
обласному кардіоцентрі.

Я навчався у Державному 
університеті внутрішніх справ 
у Дніпрі, потім три роки від-
працював у юстиції. Та коли 
тато почав хворіти, повернувся 
до роботи в фермерському гос-
подарстві, ще до його смерті в 
2015-му став головою. Певно ж, 
набуті правові знання допома-
гають мені, але всі «претензії» 
передбачити неможливо. Коли, 
наприклад, телефонують із Си-
нельниківської прокуратури і 
наполегливо прохають «негай-
но прибути з усіма докумен-
тами фермерського господар-
ства», одразу питаю – на підставі 
якої постанови, закону, чийого 
саме розпорядження маю ки-
дати власну роботу, якої завжди 
по зав’язку, і гнати туди й назад 
цілу сотню кілометрів відомо 
якими нашими дорогами? Над-
силайте повістку, вказуйте кон-
кретну причину запрошення. 
Після цього бажання зустрітися 
в них, як правило, зникає. 

Торік на нас, чотирьох фер-
мерів, порушили кримінальні 
справи, буцімто за «самоза-
хоплення землі». Хоча давно 
виготовлені державні акти на 
право постійного користуван-
ня землею, свідоцтво платників 
ПДВ, всі податки сплачуються. 
До якихось серйозних дій щодо 
мого господарства тоді не дійш-
ло, але дуже набридло все це. А 
15 листопада чи то прокурату-
ра так натиснула на Миколаїв-
ську сільраду, що вона ухвалила 
однозначно незаконне рішення, 
на яке в неї немає повноважень 
- забрати в мене і ще чотирьох 
фермерів землю! Напевно, де-
путати парламенту схаменуть-
ся та ухвалять закон про фер-
мерські землі аж тоді, коли в 
нас її не стане…                                                                                                                                     

На жаль, така несприятли-
ва для подальшого розвитку 
фермерського руху ситуація 
склалася в Україні давно. Навіть 
схвалена восени 2017-го урядом 
Володимира Гройсмана «Кон-
цепція розвитку фермерських 
господарств та сільськогоспо-
дарської кооперації на 2018-
2020 роки» практично нічого 
не змінила і не покращила. 
Про перебіг багатьох подібних 
сценаріїв неймовірного тиску 
правопохоронців на хліборобів, 
з рук яких вони, за великим ра-
хунком, мають на своєму столі 
хліб і до хліба, не раз йшлося на 
сторінках нашої газети. Причо-

…та робити мені не дають. Торік почали їздити правоохоронці, 
вони «трудяться» разом – прокуратура, СБУ, поліція та інші 

правоохоронні органи. Просто в’їлися в господарство, як у суху 
грушу. Нас таких п’ять фермерів у Миколаївській сільській 

раді, і кожному після смерті батька, засновника фермерського 
господарства, відмовляють у праві ростити хліб на землі».

«Я продовжив 
батькову справу…

му «пресують» дітей піонерів 
фермерського руху в Україні, 
засновників господарств, які ві-
дійшли за обрій! 

Геть забуте людьми в пого-
нах, які клялися чесно служити 
народу України, необхідне в 
такому випадку людське спів-
чуття. Зовсім не згадуються на-
віть Божі заповіді – не вкради, 
не забажай майна ближнього 
свого… Коли б хто першовід-
кривачам родинної праці на 
землі після радянської доби, на 
початку дев’яностих, сказав, що 
їхнім дітям доведеться практич-
но «відбиватися» від державних 
охоронців прав у судах всіх 
інстанцій аж до Києва, а то й 
Страсбурга включно - вони б 
нізащо не повірили! Але такі 
сьогоднішні реалії.        

Друга фермерська родина, 
в якої депутати Миколаївської 
ОТГ відібрали землю, живе у 
Васильківці. Розповідає голова 
ФГ «Світязь» Антоніна Іллю-
щенко:

- Мій тато Іван Золотарьов 
трудився бджолярем у колгос-
пі, а після його розпаду, згід-
но з рішенням Васильківської 
районної ради 28 липня 2000 
року про виділення 46 гектарів 
землі для створення ФГ, засну-
вав «Світязь». Чотири роки 
тому він помер, мені довелося 
очолити господарство, працю-
ємо з чоловіком Олександром 
Івановичем. Кліматичні умови 
на Василькіщині такі, що ін-
коли за наслідками сезону ви-
ходимо в «мінус», але, видно, і 
тому заздрять... «Візити» до нас 
почалися минулого року. Спо-
чатку Служба безпеки України 
тричі вимагала кошти, щоб не 
відкривати кримінальне прова-
дження «за незаконне користу-
вання землею». Потім завітала 
Служба боротьби з економіч-
ними злочинами з Дніпра. А 
згодом все стало, як кажуть, за 
програмою «все включено». 
Слідчий суддя Індустріального 
суду Дніпра С. Г. Зосименко за 
клопотанням старшого слід-
чого ГУ Національної поліції 
у Дніпропетровській області 
Ю. А. Сутули, погодженого з 
прокурором відділу прокура-
тури Дніпропетровської обл. 
В. Г. Красивіним, наклав 14 ве-
ресня «арешт на речові докази 
у кримінальному провадженні 
на земельну ділянку 46 гектарів, 
з посівами соняшнику на ній». 
Все це начебто є «доказом зло-
чину». Цією ж постановою на-
кладений арешт і на землі ще 
трьох фермерів, але прізвища 
наші в ній не фігурують. 

Певно ж, це доволі відома 
в помірних широтах України 
схема «віджиму» урожаю, з 
якою доволі непросто боротися 
хліборобам. Готують її саме до 
моменту дозрівання урожаю, 
в цьому випадку соняшнику. 
Вже 17 жовтня судді Дніпров-
ського апеляційного суду І. Но-
воглядова, О. Піскун та С. Крот 
скасували постанову Індустрі-
ального суду на підставі наступ-
них доказів, поданих адвокатом 
Андрієм Курячим:

- слідчий суддя не звернув 
увагу, що в даному проваджен-
ні жодній особі не повідомлено 
про підозру, не встановлений 
розмір шкоди, не враховано 
розумність та співрозмірність 
обмеження права власності 
накладеним арештом для ФГ 
«Світязь», який привів до пов-
ної зупинки господарської ді-
яльності.

Та відновлена справедли-
вість тривала зовсім недовго. 
Нова атака на фермерів розпо-
чалася звідти, де її ніхто й не че-
кав. Вже 15 листопада депутати 
утвореної в 2017 році Миколаїв-
ської ОТГ, яким державою пе-
редане право розпоряджатися 
комунальними землями в ме-
жах громади, ухвалили рішен-
ня:

- припинити, у зв’язку зі 
смертю землекористувачів, 
право постійного користуван-
ня земельними ділянками ко-
мунальної власності В. Півто-
рака, В. Федурка, В. Хорошило-
ва, Г. Фалька та І. Золотарьова. 
Визнати ці землі комунальної 
власності землями запасу.

Після цього несподіваного 
для дітей фермерів рішення 
голова ФГ «Світязь» Антоніна 
Іллющенко написала звернен-
ня щодо неправомірних дій по-
садових осіб Миколаївської ОТГ 
до Президента України, коміте-
ту аграрної політики Верховної 
Ради та інших державних уста-
нов:

- Нас незаконно та безпід-
ставно позбавили права корис-
тування землями, наданими 
для створення та діяльності 
фермерського господарства. 
Керівництво Миколаївської 
ОТГ, отримавши великі пов-
новаження завдяки реформі, 
націлило свою діяльність не 
для захисту інтересів жителів 
громади, а на задоволення інте-
ресів олігархічних замовників. 
Маю всі необхідні документи 
для діяльності зареєстрованого 
згідно із законодавством суб’єк-
та господарської діяльності ФГ 
«Світязь» - рішення Васильків-

ської райради про виділення 
землі 2000 р., Державний акт на 
право постійного користування 
землею ДП ВС № 246, регуляр-
но сплачую всі податки, подаю 
звітність до державних органів. 
Рішення про позбавлення землі 
ФГ «Світязь» призведе до при-
пинення діяльності господар-
ства, а це можливо лише за ст. 
35 ЗУ «Про фермерське госпо-
дарство» в разі реорганізації, 
ліквідації або визнання банкру-
том господарства. Або коли не 
залишається жодного члена 
ФГ чи спадкоємця, який бажає 
продовжити діяльність госпо-
дарства. В жодному з п’яти ФГ 
Миколаївщини нічого подіб-
ного немає. Зупиніть свавілля 
новоствореної ОТГ щодо членів 
фермерських господарств!

Очевидно, що скасувати 
згадане рішення сільської ради 
може лише суд, куди вже звер-
нулися Сергій Фалько та Ан-
тоніна Іллющенко. Можуть це 
зробити і депутати Миколаїв-
ської сільської ради, але своїми 
діями вони не порушили зако-
нів України, вважає миколаїв-
ський сільський голова Микола 
Карнаух:

- Щонайперше хочу зазна-
чити, що ми не вороги нашим 
фермерам, добре розуміємо 
важливість і необхідність їх-
ньої праці. Але коли Микола-
ївська ОТГ отримала від дер-
жави у своє розпорядження 
комунальні землі, то в Дер-
жавному реєстрі речових та 
майнових прав є прізвища 
5 людей, які померли кілька 
років тому. Земельні ділянки 
постійного користування на 
сьогодні не успадковуються. 
Нам закидають, що не було 
кворуму 15 листопада 2018 
року, коли ухвалювалося це 
рішення – це не відповідає 
дійсності, кворум був. На сьо-
годні Земельним кодексом ви-
значений перелік земель, які 
можуть використовувати фер-
мерські господарства у своїй 
діяльності – це землі при-
ватної власності, особистого 
селянського господарства до 
двох гектарів або землі, надані 
для товарного сільгоспвироб-
ництва. А землі комунальної 
власності тепер не можна бра-
ти в оренду, це можна робити 
лише через земельний аук-
ціон, іншого способу немає. 
Якби за життя засновників 
ФГ ці землі були розпайовані, 
тоді б це було дозволено. А 
тепер немає особи, яка могла 
надати дозвіл на розпаюван-
ня землі. Ми не припиняємо 

діяльність фермерських гос-
подарств, на це не маємо пра-
ва. Захищаємо свою позицію 
в двох різних судах Дніпра, де 
діє представник сільської ради. 
Якими будуть їхні рішення, ска-
зати наперед неможливо. Але 
як законослухняні громадяни і 
службовці сприймемо і вико-
наємо їх. 

Дійсно, неможливо сказа-
ти, якими будуть рішення обох 
судів. Учора в них відбулися 
чергові судові засідання. Пред-
ставник ФГ «Берегиня», адвокат 
Асоціації фермерів і приватних 
землевласників Дніпропетров-
ської області Євгеній Падашу-
ля надав свої фахові пояснення 
ситуації:

- Рішення про позбавлення 
землі ФГ «Берегиня» позбави-
ло його права робити щось на 
землі. До Дніпропетровсько-
го окружного адміністратив-
ного суду мною був поданий 
адміністративний позов «Про 
оскарження рішення суб’єкта 
владних повноважень». Оди-
надцятого березня суддя Р. Го-
лобутовський ухвалив рішення 
за заявою про забезпечення 
доказів:

- зупинити дію рішення 
Миколаївської сільської ради 
«Про припинення права по-
стійного користування» земель-
ної ділянки 40 га з вказаним ка-
дастровим номером ФГ «Бере-
гиня», заборонити виставляти 
її на земельні торги до набрання 
законної сили рішенням суду в 
даній справі.

Вважаю, що Миколаївська 
сільська рада діяла поза межа-
ми правового поля. При пе-
редачі землі для створення ФГ 
«Берегиня» Земельний кодекс 
в редакції Закону № 561 – ХІІ 
встановлював, що земля пере-
дається без заздалегідь встанов-
леного терміну. Верховний Суд 
по справі № 348/992/16-ц від 13 
березня 2018 року дійшов вис-
новку, що з комплексного ана-
лізу норм статей 1, 5, 7, 8, 12 За-
кону України «Про фермерське 
господарство» можна зробити 
висновок, що після укладення 
договору тимчасового користу-
вання землею, у тому числі на 
умовах оренди, фермерське гос-
подарство реєструється в уста-
новленому законом порядку і з 
дати реєстрації набуває статусу 
юридичної особи. З цього часу 
обов’язки землекористувача 
земельної ділянки здійснює 
фермерське господарство, а не 
громадянин, якому вона на-
давалась. Оскільки, у зв’язку із 
смертю одного із засновників, 
діяльність ФГ «Берегиня» не 
припинилася, відповідно не 
припинилося його право на 
використання наданої для його 
функціонування земельної ді-
лянки, згідно з дійсним Держав-
ним актом на право постійного 
користування землею серії ДН 
від 12. 03. 1993 р.

Це лише коротка частка 
наведених Є. Падашулею дока-
зів законної діяльності голови 
ФГ «Берегиня» Сергія Фаль-
ка. Певно ж, головна причина 
усіх правових баталій, в яких 
сьогодні замість сівби ячменю, 
підготовки ґрунту вимушені 
брати участь сотні фермерів 
України, полягає у відсутності 
реформи правоохоронної сис-
теми і бездіяльності депутат-
ського корпусу Верховної Ради. 
П’ятого квітня виповниться рік 
(!) з часу внесення законопро-
екту № 8236, який передбачає 
передачу земель постійного 
користування, наданих засно-
вникам ФГ, у власність фермер-
ським господарствам.
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Неписані історії
МИКОЛИ НЕЧИПОРЕНКА

ЗГАДУЮТЬСЯ одні з перших новітніх 
– чи демократичних, як їх величали - 

виборів до Верховної Ради, коли в окру-
гах цілими низками балотувалися у нас 
кандидати у народні депутати. В одному 
з округів Дніпропетровська боровся за 
мандат і дуже амбітний та ще молодий 
на ті часи приватний ділок-підприємець. 
Назвемо його Михайлом Покотилом – 
зміненим прізвищем, щоб не травмува-
ти його психіки зараз, коли він зі своїм 
бізнесом зачах і майже пропав. А тоді 
рвав і метав, так хотів стати депутатом. 
Сенатором, як сам говорив. Чого тільки 
не вигадував, як тільки не задобряв ви-
борців, аби вони проголосували за ньо-
го!

До Самарського округу того разу ж 
входив і той кінець проспекту імені газе-
ти «Правда», де стояв і стоїть досі «Пен-

ЯК  «ПЕНТАГОН»  
ПРОСПАВ  ВИБОРИ

тагон». Це так у Дніпрі-Дніпропетровську 
називали великий і темно-похмурий 
зовні дев’ятиповерховий гуртожиток, 
який свого часу належав знаменитому 
тутешньому Домобудівному комбінату. 
Отож мешкали у ньому будівельники, 
переважно чоловіки і хлопці – їх у бруд-
них і захаращених кімнатах аж кишіло. 
Ледве не тисяча душ була прописана в 
«Пентагоні». Михайло Покотило відразу 
смикнув, що з цим контингентом-«елек-
торатом» треба по-особливому, не тра-
диційно працювати. Люд такий, що його 
аніякими обіцянками-цяцянками, тим 
паче побрехеньками не візьмеш. Разів 
зо три намагався Михайло Михайлович 
зібрати неорганізовану ораву мешканців 
гуртожитку, аби тримати перед нею своє 
слово, та жодного разу не вийшло. Чоло-
віки як не помічали запрошень зустріти-
ся з кандидатом. А шкода. І звабливо ж 
одним махом чи не тисячу голосів собі 
забезпечити!

І тоді Покотило стратегічно мудро 
тільки в останній момент вдався, як 
йому здавалося, до непрограшного ва-
ріанту. В суботу ввечері, напередодні 
самої неділі-дня голосування, заявився 
він у гуртожиток з усією своєю зграєю 
помічників. І не з порожніми руками. 
Хвацькі помічники занесли сім ящиків 
горілки, сорок кілограмів якоїсь там ков-
баси, десять твердого сиру і не менше 
ніж пів центнера свіжих огірків. І все це 
Михайло заходився особисто роздава-
ти й роздавати, піднімаючись з поверху 
на поверх, а коридорами від кімнати до 
кімнати, від дверей до дверей.

- Хлопці, вгощайтеся! – сміявся на всі 
кутні. – Це я, Михайло Покотило, частую 
від душі вас. Випийте сьогодні за своє 
здоров’я, але завтра обов’язкова про-
голосуйте за мене. Не забудьте, нага-
дую, що я третій у списку. Дуже прошу - 
не помиліться! Зрозуміли? Домовилися?

Як тут не зрозуміти? І як не пообіцяти! 
Нехай буде, як то кажуть, гречка, якщо 
на дурничку і випивка, і закуска. Кому-ко-
му, а хлопцям-будівельникам цього тіль-
ки дай – і ти, Михайле, наш приятель, 
друг, товариш, брат і депутат навіки!

- Можеш не сумніватися, усі як один 
проголосуємо за тебе, - від радості і в 
передчутті застілля ледве не клялися й 
божилися хлопці, стікаючи слинкою.

Не знаю, чи сам Покотило цікавився 
потім, як насправді віддячив йому чоло-

вічий народ за небачену щедрість. Але я 
розповідаю далі те, що через день, у по-
неділок, почув від коменданта гуртожит-
ку – геть знервованої жінки, котра ніяк 
не могла заспокоїтися.

- Всього було у нашому гуртожитку, 
вам розповісти, так і не повірите, але та-
кого, як на цей раз, ще не було. Такого 
наш гуртожиток ще не бачив, а світ уже 
й не побачить. Хлопці усю ніч гуділи по 
кімнатах, неначе тут відбувалося якесь 
масове торжество, - розповідала комен-
дантша. – І співали та танцювали, і били-
ся та мирилися, веселилися і до нестями, 
і до самісінького ранку. Я мов на голках 
сиділа, всю ніч ковтала валідол – пере-
живала, аби нічого не трапилося. Бо спа-
лахне суперечка і п’яна сутичка на рівні, 
хто кому друг, а хто недруг – не зупинити 
ж…

Потім же до обіду, а то і довше змо-
рений чоловічий «електорат»-виборець 
відсипався. А перше у нього бажання 
було, як продер очі – похмелитися. Бо 
спрага сушила, а з ротів тхнуло, як з пив-
них діжок. Ясна річ, що похмелялися 
тепер уже за свої кровні. Адже все, що 
Покотило розніс, випили і з’їли. Одначе 
похмелялися знову ого-го з яким розма-
хом! Знову до посиніння і гикавки. Знову 
співали, з‘ясовували стосунки, мирилися 
і по черзі бігали в гастроном. До вечора 
виносили з нього знову не менше семи 
ящиків горілки.

- Коротше кажучи, - підвела риску 
комендант гуртожитку, - я ледве сім-
надцятеро чоловік з горем пополам ви-
штовхала, аби сходили вони на виборчу 
дільницю. Всі інші дійти до неї просто 
уже не могли і не змогли. Та й не хотіли, 
наскільки були п’яними. Про вибори усі 
інші просто й забули…

Очевидно, комендантша ще й пе-
редала куті меду - переоцінила свої 
заслуги. Бо голова тієї ж виборчої діль-
ниці, до якої були приписані мешканці 
гуртожитку, назвав іншу цифру. «За 
моїми даними, - сказав, - не сімнадцяте-
ро, а лише семеро «пентагонівців» взя-
ли участь в голосуванні – тобто десять 
чоловік комендатша приписала». Але 
чи ж хоч за Покотила вони віддали свої 
голоси, він, ясна річ, не знав. Жаданої 
більшості Покотило не набрав ні на цій 
дільниці, ні загалом в окрузі. Покоти-
ла що називається дійсно прокотили. 
А сьогодні якщо його ще пам’ятають і 
згадують, так це тільки у «Пентагоні» і 
більше ніде. За останньою інформаці-
єю, якою я володію, Мишко Покотило 
зі своїм бізнесом врешті-решт прогорів, 
вдався до шахрайського його порятун-
ку, отож нарвався на інтерес до нього 
правоохоронних органів, і аби уникнути 
гіршого, обачливо дременув світ заочі. І 
якщо вам доводиться їздити через Пів-
денний міст на лівий берег Дніпра, то 
зліва вздовж Придніпровська, там, де 
переїзд через залізничну колію, можете 
бачити зарослі чагарниками уже вище 
дахів розвалини приміщень колишньо-
го бізнесового господарства Михайла 
Покотила. Згадують, що він збирався 
вирощувати у теплицях хрумкі з пухи-
рцями огірочки невідомого для наших 
країв сорту. 

Гра на контрасті
Після того як співак Святослав Вакарчук 

відмовився балотуватися, фактично єдиною 
серйозною альтернативою старим політи-
кам став керівник студії «Квартал 95» Воло-
димир Зеленський. І якщо ще на початку 
зими його участь у перегонах не сприймали 
серйозно, то нині відомі політичні гравці 
потрапили під холодний душ: соціологічні 
дослідження засвідчують, що Зеленський – 
лідер перегонів: за актора готові проголосу-
вати близько 25% українців. У чому ж секрет 
такого стрімкого злету?

«Коли у грудні заміряли популярність 
Зеленського, багато хто розглядав його ви-
нятково як якогось віртуального кандидата. 
Коли ж актор заявив про свою участь у пре-
зидентських перегонах, розставив крапки над 
і, до нього потекли голоси», – пояснює голова 

Кандидат надії
Чому зростає президентський рейтинг Володимира Зеленського

правління Центру прикладних політичних 
досліджень «Пента» Володимир Фесенко.

Експерти також відзначають нестандарт-
ну виборчу кампанію Зеленського. З’їзд, на 
якому партія «Слуга народу» висунула його 
у президенти, відбувся у звичайному офісі, 
під піцу та сік. Передвиборчу програму він 
писав, запитавши думку людей через со-
цмережі. Документи до Центрвиборчкому 
подав у свій день народження. «Залаштун-
ки» передвиборчої кампанії показує всім 
охочим у відеощоденнику, а у відповідь на 
компромат проти себе… оголосив конкурс 
на найкращу вигадку про Зеленського.

«Зеленський працює на позитивних 
емоціях. У той час як у спілкуванні між по-
літиками домінує негатив, взаємна критика. 
Ось цей контраст привертає дуже багатьох 
виборців», – додає Володимир Фесенко.

Відповідь на суспільний запит
Актора називають ідеальним кандида-

том для тих, хто втомився від традиційних 
політичних лідерів з їхніми патріотичними 
істериками навколо мови та віри, нездійс-
ненними обіцянками на кшталт раптового 
зниження цін, які тільки поглиблюють не-
довіру до влади.

«Якщо ми подивимося соціологію, то 
побачимо, що 45% українців вважають, що 
наступним президентом України повинна 
стати абсолютно нова людина, без досвіду 
держуправління. І Зеленський чудово впи-
сується у очікування», – вважає політич-
ний експерт аналітичного порталу «Слово і 
діло» Валентин Гладких.

Потрапляє в суспільний запит і перед-
виборча програма Зеленського. Наріжний 
камінь його «дорожньої карти» – залучення 
громадян до ухвалення важливих рішень у 
державі шляхом референдумів. Тобто нас 
не просто «почують», а й врахують нашу 
думку. Зеленський пропонує боротися з ко-
рупцією, прирівнявши її до тяжких злочи-
нів і запровадивши матеріальну винагороду 
для тих, хто допоможе викрити нечистого 

на руку чиновника. Запорукою миру має 
стати потужна економіка, інвестиції з усьо-
го світу: підприємства з іноземним капіта-
лом – це не лише робочі місця, а й гарантія 
того, що на нас не нападуть. Нинішню війну 
Зеленський пропонує закінчувати без кро-
ві – добитися тривалого перемир’я, піти 
у «дипломатичний наступ» та при цьому 
зміцнювати армію й бути готовими до ре-
альної оборони.

Схоже, з такою програмою Володимир 
Зеленський зможе достукатися до виборців 
по всій Україні й стати тим, хто «зшиє» захід 
і схід. За даними соціологів, на лідера, здат-
ного об’єднати, примирити та заспокоїти 
суспільство, чекають 67% українців.

«Об’єднати країну повинна патріотично 
налаштована людина, яка б не була надто 
завзятою й радикальною. Ми маємо ство-
рити такі умови в державі, щоб усі люди 
добре почувалися. Навіть не економічно, а 
психологічно», – підкреслює генеральний 
директор Київського міжнародного інсти-
туту соціології Володимир Паніотто.

За матеріалами центральних ЗМІ 
та мережі Facebook

На знімках: сама реєстрація такого кандидата з шоу-бізесу викликала ажіотаж, але  дуже скоро В. Зеленський вийшов у незаперечні лідери виборчих перегонів.

НАБЛИЖАЄТЬСЯ день, коли 
виборці зможуть дати новоо-
браному крманичу держави 
мандат на наступніп‘ятьроків.

За Конституцією, чергові вибори Пре-
зидента України проводяться в останню 
неділю березня п'ятого року повноважень 
Президента України. Тобто голосування 
відбудеться 31 березня 2019 року.
Балотуватися на президентський пост ма-
ють право громадяни, які досягли 35 років, 
які живуть в Україні протягом останніх 
10 років, вільно володіють українською 
мовою. Можливе висунення кандидатів 
від політичних партій або ж самостійне 
висунення. Кожен кандидат у президенти 
повинен надати паспорт, автобіографію, 
програму, заяву, декларацію про майно, 
а також внести заставу в сумі 2,5 млн. гри-
вень (близько $90 тис. за нинішнім курсом). 
Декларації кандидатів про майновий стан 
перевіряє Національне агентство із запобі-
гання корупції.
Нинішня кампанія виборів, призначених 
на 31 березня, стартувала 31 грудня мину-
лого року. 8 лютого Центральна виборча 
комісія завершила процес реєстрації кан-
дидатів на посаду глави держави - усього з 
92 поданих заяв кандидатів були зареєстро-
вані 44 – найбільша кількість за всю історію 
України. Президентом України не можна 
бути більше двох строків, але нинішній 
Президент Петро Порошенко закінчує 
лише першу каденцію, тому балотується 
на другий строк і є серед кандидатів.П‘ять 
кандидатів знялися з виборів, тобто у бю-
летені залишиося 39 осіб.
Центральна виборча комісія також реє-
струє офіційних представників кандидатів 
та українських та іноземних офіційних 
спостерігачів.
18 лютого ЦВК утворила 199 окружних ви-
борчих комісій, які складаються з представ-
ників від зареєстрованих кандидатів.
Дільнична виборча комісія не пізніш як за 
п'ять днів до дня виборів - тобто 24 березня 
- надсилає кожному виборцю іменне за-
прошення, де повідомляє про включення 
його до списку виборців, адресу дільничної 
комісії, час і місце голосування. Виборцям, 
які нездатні пересуватися самостійно, пові-
домляють, що їм буде надана можливість 
проголосувати за місцем перебування. 
Кожен виборець може самостійно пере-
вірити наявність своїх даних у виборчих 
списках, за допомогою онлайн-сервісу 
«Особистий кабінет виборця» в Держреє-
стрі виборців.
До 29 березня включно кандидати мають 
можливість вести агітацію та поширю-
вати свої програми. Останній день перед 
виборами – «день тиші», коли заборонена 
будь-яка агітація.
Забороняється проводити передвиборну 
агітацію, що супроводжується наданням 
виборцям грошей чи безоплатно або на 
пільгових умовах товарів, послуг, робіт, 
цінних паперів, кредитів, лотерей. Також 
заборонено поширювати завідомо неправ-
диві відомості про кандидата. Протизакон-
но поширювати матеріали, що містять за-
клики до ліквідації незалежності України, 
зміни конституційного ладу насильниць-
ким шляхом, порушення суверенітету і 
територіальної цілісності держави, підриву 

Ще 1 червня 2014 завершився 7-річний термін повноважень 12 з 15 членів 
Центральної виборчої комісії, а в лютому 2017 - ще одного. Однак змінити 

склад комісії влада зважилася тільки у вересні 2018 - за три місяці до 
офіційного старту виборчої кампанії із президентських виборів. 31 березня 
2019 новий склад ЦВК має провести вибори Президента, а 27 жовтня 2019 - 

Верховної Ради

її безпеки, пропаганду війни, насильства 
та розпалювання міжетнічної, расової, 
релігійної ворожнечі, посягання на права і 
свободи людини.
Нинішні вибори відбуваються в умовах 
агресії з боку Росії, в результаті якої оку-
повано близько семи відсотків української 
території, і близько 1,5 мільйона людей 
вимушені були змінити місце проживан-
ня. ЦВК спростив процедуру зміни місця 
голосування для тих, хто живе на тимча-
сово окупованих територіях. Зробити це 
можна в будь-який день, але не пізніше, 
ніж за п'ять днів до дня виборів. Потрібно 
прийти з паспортом у найближчий до 
себе пункт Державного реєстру виборців 
і написати заяву з проханням тимчасово 
змінити місце голосування.
Через війну скасовано голосування для 
громадян України на території Росії, 
визнаної в Україні на законодавчому рівні 
державою-агресором. ЦВК України закри-
ла дільниці в Росії і віднесла їх межі до іно-
земних виборчих дільниць, розташованих, 
відповідно, на території посольств України 
в Грузії, Казахстані та Фінляндії. Громадя-
ни України, які тимчасово перебувають у 
Росії, можуть також реалізувати своє право 
голосу за місцем проживання в Україні.
31 березня відбудеться перший тур вибо-
рів. Близько 30 млн. громадян України, що 
мають право голосу, зможуть проголосува-
ти на 29824 виборчих дільницях.
Оголошення результатів туру має відбути-
ся до 10 квітня включно і, за необхідності, 
цього ж дня оголошується другий тур, 
якщо жоден з кандидатів не набере 50%+1 
голос. До 13 квітня – результати першого 
туру мають бути надруковані в офіційних 
виданнях «Голос України» та «Урядовий 
кур’єр». У другий тур виходять два кан-
дидати, які набрали найбільшу кількість 
голосів під час голосування 31 березня.
19 квітня відбудуться їх передвиборчі деба-
ти. 20 квітня – день напередодні голосуван-
ня – знову «День тиші», тому звернення і 
заяви кандидатів, зроблені під час дебатів, 
будуть останньою інформацією для вибор-
ців.
21 квітня - другий тур. Протокол ЦВК за 
результатами другого туру оприлюднять 
до 1 травня 2019 року (публікація офіцій-
них результатів - 4 травня).
До 3 червня (за Конституцією «не пізніше 
ніж через тридцять днів після офіцій-
ного оголошення результатів виборів») 
відбудеться інавгурація. Після урочистої 
церемонії присяги у Верховній Раді новий 
глава держави вступить на посаду.
Зазначимо, що на цих виборах вперше 
немає змагань двох основних кандидатів. 
Раніше два фаворити президентських ви-
борів були завжди передбачувані. А нині - 
дуже висока конкуренція за вихід у другий 
тур. За соціологічними опитуваннями, 
найкращі шанси пройти в другий тур у 
чинного Президента Петра Порошенка, 
екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко 
та кандидата, який представляє розча-
рованих у професійних політиках – не 
політика, артиста-шоумена Володимира 
Зеленського. Їхні рейтинги динамічно 
змінюються останні місяці в межах від 15 
до 25 відсотків прихильників.

До виборів президента 
України – менше двох 
тижнів. Соціологи 
констатують, 
що з прийдешнім 
волевиявленням 
громадяни пов’язують 
можливість кардинально 
змінити ситуацію в країні 
й надію на те, що Україну 
нарешті очолить людина, 
здатна примирити 
та заспокоїти 
суспільство. У цьому 
виборці покладаються 
на кандидатів, які 
раніше не брали участі в 
політичному житті.

Цифри – річ уперта
69% українців підтримують радикальні 
зміни (+8% за місяць).
70% – за запровадження механізму 
ухвалення державних рішень через 
референдум.

На 16% зросла кількість молоді, яка 
збирається брати участь у виборах 
(39%).
* Згідно з даними опитування групи «Рейтинг», 
проведеного 16-24 січня 2019 р. Опитано 6 тис. 
осіб. Похибка не більше 1,3%.

 ! Президент всіх французів Лозунг Шарля де Голля

Біографія Володимира Зеленського: дитинство, освіта
Володимир Олександрович Зеленський народився 25 січня 1978 
року в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області. Мати Римма 
Володимирівна - домогосподарка. Батько – Олександр Семенович 
- доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформа-
тики ВНЗ.
Деякий час родина Зеленських жила в Монголії, де працював бать-
ко, але в основному дитинство Володимира пройшло в Кривому 
Розі. Уже в школі виявилися творчі таланти Зеленського: він брав 
участь у самодіяльності, виступав у театральних виставах, за-
ймався танцями, грав на гітарі в шкільному ансамблі разом 
з однокласником і другом Денисом Манжосовим.
Закінчив Криворізький економічний інститут Київського націо-
нального економічного університету, за фахом юрист. 

Кар’єра
Захоплення КВН прийшло ще в шкільні роки. Зеленський з Ман-
жосовим брали участь у СТЕМі «Безпритульний», у команді 
«Молодий Кривий Ріг». Пізніше хлопців запросили в команду КВН 
«Запоріжжя-Кривий Ріг-Транзит», де, крім Володимира і Дениса, 
також працювали майбутні кварталівці Юрій Крапов, Олександр 
Пікалов.
У 1997 році Зеленський створив команду «95-ий квартал», ставши 
автором, актором і капітаном. У період з 1999 по 2003 рр. колек-
тив виступає у Вищій лізі КВН, часто їздить з гастролями по кра-
їнах СНД. У 2003 році в результаті конфлікту «95-го кварталу» 
з компанією АМіК Зеленський з колективом залишає КВН.
Прийшовши на телеканал «1+1» у 2003 році, команда «95-го квар-
талу» презентує свої найкращі номери, бере участь у багатьох пе-
редачах, розробляє нові проекти і створює студію «Квартал-95». 
Її співвласником став Зеленський.
У 2005 році на каналі «1 + 1», а пізніше і на «Інтері» з’явилася 
програма «Вечірній квартал», яка за рейтингами обігнала КВН 
і «Comedy Club». Крім того, популярні передачі і проекти студії 
«Квартал-95»: «Україно, вставай», «Бійцівський клуб», «Вечірній 
Київ», «Розсміши коміка».
У період з 2010 по 2012 рр. - член правління і генеральний продюсер 
телеканалу «Інтер».
Зеленський відомий за фільмами і серіалами, в яких знімався, був 
сценаристом або продюсером: «За двома зайцями», «Три муш-
кетери», «Їсти подано!», «Дуже новорічне кіно, або Ніч у музеї», 
«Любов у великому місті» з двома однойменними продовженнями, 
«8 перших побачень», «8 нових побачень», «8 кращих побачень», 
«Службовий роман. Наш час», «Слуга народу», «Свати», «Казкова 
Русь» та ін.

Родина
Дружина - Олена Зеленська (Кияшко), юрист за освітою, співав-
тор студії «Квартал-95». Зі своєю майбутньою дружиною Злен-
ський навчався в паралельних класах, а пізніше зустрічався про-
тягом семи років. В інтерв’ю пресі Володимир Зеленський часто 
згадує, що дуже любить свою дружину. Родина Зеленських виховує 
двох дітей: дочку Олександру та сина Кирила.

Популярність
Популярність Володимира Зеленського та студії «Квартал-95» не 
слабшає з роками. Шанувальники з цікавістю читають про нові 
випуски програм і гастрольні тури улюбленого колективу, кон-
церти та виступи, інтерв’ю та коментарі, плітки і скандали, а 
також відео, фото, останні новини про фільми, особисте життя 
актора і його творчі успіхи.

Дружина кандидата у президенти Володимира Зеленського, Олена 
–  людина не публічна. Вона вкрай рідко супроводжує чоловіка на 
світських заходах і ще рідше дає інтерв’ю.
Але з наближенням тієї самої дати інтерес до жінки, яка може 
стати першою леді країни, стрімко зріс. Тому Олені довелося 
трішки вийти із тіні.

«З романтикою у нас якось не склалося»
Перше, про що запитали дружину кандидата, чи була вона готова 
до того, що нині відбувається у житті її чоловіка.
«Готовність - це результат процесу підготовки. Я до такого не 
готувалася. А взагалі в таких випадках не варто забігати напе-
ред», - зазначила Олена.

Що ж до кардинальних змін у житті, то їх, за словами Оле-
ни, майже не відбулося.
«Звісно, відбулися зміни, пов’язані насамперед з безпекою. 
Тому, з міркувань безпеки, я не буду про це говорити. А в ці-
лому все залишилося, як і раніше, - сказала.
«Насправді, змінилося не так багато - тато так само бага-
то працює, але при цьому приймає на себе величезну хвилю 
негативу, що не може не втомлювати. Однак дітей ми на-
магаємося якось від цього відгороджувати», - додала вона.
На запитання, як до ролі тата ставляться 6-річний син і 
14-річна дочка, Олена відповіла:
«Кирило поки не дуже цікавиться татовою кар’єрою - його 
більше хвилює, чи зможе той сьогодні з ним пограти. Олек-
сандра в стані юнацького максималізму висловлює активне 
невдоволення. Їй не хочеться, аби тато занурювався у світ 
політики, ставав схожим на тих представників політично-
го бомонду, яких вона бачить по телевізору. Я намагаюся їй 
пояснити, що в будь-якому середовищі можна залишатися 
самим собою, зберігати порядність і принциповість. І що 
тато точно зможе це зробити».
Цього року шлюбу Зеленських виповнюється 16 років, а ра-
зом вони ще довше.
На запитання, що вони подарували один одному на дні на-
родження, які недавно відбулися в обох, Зеленська сказала:
«Я подарувала парфуми. А те, що подарував він, ви побачи-
те в декларації за цей рік. Жарт».
А от з романтикою у подружжя не дуже склалося.
«Романтичні побачення - це не про нас! У нас завжди є про 
що поговорити, і часто наші розмови переростають у су-
перечки. Тому навіть якщо ми прийдемо до ресторану на 
вечерю зі свічками, це з боку матиме вигляд таємної наради 
тет-а-тет», - зізналася жінка.
Зате відпочинок у Зеленських завжди цікавий, активний та 
з дітьми.
«Як можна поїхати відпочивати і залишити дітей вдома? 
Активний тато - активний відпочинок. Лише останнім 
часом ми можемо декілька днів відлежувати боки з книжкою 
на шезлонзі, а з третього - обов’язково кудись їдемо, пливе-
мо, щось дивимося. Насправді, це ж чудово! Набагато ціка-
віше отримувати якусь інформацію, враження, ніж просто 
відсипатися», - зауважила Олена.
Також Зеленська розказала про одну побутову звичку свого 
чоловіка:
«Наприклад, вранці за сніданком він майже ніколи не п’є 
кави. Натомість любить заварити чорний чай і пити його 
з гарної чашки. Чомусь любить класичний білий посуд. При-
чому в інших побутових речах він зовсім невибагливий. Від-
пиває третину, ну, може, половину чашки - і йде на роботу. 
Просто отримує задоволення від процесу...».
А пам’ятаєте, як у далекому 2007-му Володя сказав: 
«Не можу стати Президентом України. Хто ж тоді буде 
смішити нашу країну?»

Подружжя Зеленських.
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Ставки ПДФО та ВЗ, за якими 
оподатковується вартість об’єкта 
спадщини, залежать від ступеня 
споріднення спадкоємця зі спадкодавцем, 
їх резидентського статусу, об’єкта 
спадщини та належності спадкоємця 
окремій, визначеній ПКУ, категорії громадян 
(фізична особа, яка є інвалідом І групи; 
дитина-сирота; дитина, позбавлена 
батьківського піклування; дитина-інвалід). 
Розглянемо, як оподатковується вартість 
об’єкта спадщини, а також надамо 
відповіді на актуальні запитання.

Порядок оподаткування
Дохід, отриманий фізичною особою у ви-
гляді вартості успадкованого майна у ме-
жах, визначених розділом  IV ПКУ, оподатко-
вується ПДФО та ВЗ.
Об’єкти спадщини, які оподатковуються 
за нульовою ставкою ПДФО та ВЗ, успадко-
вані окремою категорією спадкоємців (фі-
зичними особами-резидентами) незалежно 
від ступеня їх споріднення із спадкодав-
цем-резидентом.
У разі спадкування будь-яких об’єктів спад-
щини, які оподатковуються за нульовою 
ставкою, оціночна вартість таких об’єктів 
з метою оподаткування не визначається. 
В інших випадках отримання доходів у ви-
гляді об’єктів спадщини об’єктом оподат-
кування є оціночна вартість таких об’єктів 
спадщини, визначена за законом (абзац 
другий п. 174.8 ст. 174 ПКУ).
Вартість легкових автомобілів, мотоциклів, 
мопедів, отриманих у спадщину, які підляга-
ють оподаткуванню за нормами цієї статті, 
визначається у порядку, встановленому 
абзацом третім п. 173.1 ст. 173 цього Кодек-
су, тобто виходячи із ціни, наведеної у до-
говорі купівлі-продажу (міни), але не нижче 
середньоринкової вартості відповідного 
транспортного засобу або не нижче його 
оціночної вартості.
ПДФО та ВЗ у разі спадкування сплачуються:
спадкоємцем-нерезидентом - за місцем ви-
дачі свідоцтва про право на спадщину;
спадкоємцем-резидентом - за своєю подат-
ковою адресою.
У разі сплати ПДФО та ВЗ після оформлення 
об’єкта спадщини спадкоємець-резидент 
зобов’язаний подати до контролюючого 
органу за місцем своєї податкової адреси до   
1 травня року, що настає за звітним, подат-
кову декларацію про майновий стан і дохо-
ди та самостійно до 1 серпня року, що на-
стає за звітним, сплатити задекларовану 
суму податкового зобов’язання.
Жінка проживала з чоловіком однією сім’єю 
без реєстрації шлюбу. Після його смерті 
нею у судовому порядку встановлено факт 
проживання однією сім’єю з померлим. Під 
час нотаріального оформлення спадщини 
(земельної ділянки) виникає питання не-
обхідності сплати ПДФО та ВЗ. За якими 
ставками в такому разі?
Порядок оподаткування доходу, отриманого 
фізичною особою в результаті прийняття нею 
у спадщину коштів, майна, майнових чи не-
майнових прав, регламентується ст. 174 ПКУ.
Враховуючи положення п. 174.2 цієї статті, 
об’єкти спадщини, що успадковуються 
фізичними особами-резидентами - члена-
ми сім’ї спадкодавця-резидента першого 
та другого ступенів споріднення, оподат-
ковуються за нульовою ставкою ПДФО, 
а об’єкти спадщини, що успадковуються 
фізичними особами-резидентами, які 

АКЦЕНТИ  
Спадщина від спадкодавця (чоловіка/жінки), з яким спадкоємець 
(чоловік/жінка) перебував у цивільному шлюбі, оподатковується ПДФО 
(5 %) та ВЗ (1,5 %). За нульовою ставкою ПДФО та ВЗ оподатковується 
дохід, отриманий спадкоємцем, який має інвалідність І групи, 
в результаті прийняття ним спадщини незалежно від ступеня 
споріднення зі спадкодавцем. У разі отримання спадщини від 
нерезидента фізична особа-спадкоємець подає податкову декларацію 
та самостійно сплачує податки. Дохід, отриманий нерезидентом 
від продажу не частіше одного разу на рік успадкованої квартири 
незалежно від терміну перебування її у власності, не оподатковується. 
Спадкоємець-нерезидент зобов’язаний сплатити ПДФО до 
нотаріального оформлення об’єктів спадщини.

особливості 
оподаткування

 
не є членами сім’ї спадкодавця-резидента 
першого та другого ступенів споріднення, 
оподатковуються ПДФО за ставкою, визна-
ченою п. 167.2 ст. 167 ПКУ.
Крім того, тимчасово, до набрання чинності 
рішенням Верховної Ради про завершен-
ня реформи Збройних сил України, дохід 
у вигляді вартості успадкованого майна 
у межах, що оподатковується з урахуван-
ням положень розділу IV ПКУ, є об’єктом 
оподаткування ВЗ за ставкою, визначеною 
пп. 1.3 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ цього 
Кодексу (1,5 %).
Особами, відповідальними за сплату (пере-
рахування) ПДФО та ВЗ до бюджету, є спад-
коємці, які отримали спадщину.
Членами сім’ї фізичної особи першого сту-
пеня споріднення для цілей розділу IV ПКУ 
вважаються її батьки, її чоловік або дружи-
на, діти такої фізичної особи, у тому числі 
усиновлені. Членами сім’ї фізичної особи 
другого ступеня споріднення для цілей 
розділу IV Кодексу вважаються її рідні 
брати та сестри, її баба та дід з боку матері 
і з боку батька, онуки (пп. 14.1.263 ст. 14 
Кодексу).
При цьому, як зазначено у ст. 21 СКУ, про-
живання однією сім’єю жінки та чоловіка 
без шлюбу не є підставою для виникнення 
у них прав та обов’язків подружжя.
Шлюбом є сімейний союз жінки та чо-
ловіка, зареєстрований у органі державної 
реєстрації актів цивільного стану (п. 1 ст. 21 
цього Кодексу).
Крім того, спадкове право, яке врегульо-
вано книгою шостою ЦКУ, визначає окремі 
права як для подружжя, так і для осіб, 
які проживали однією сім’єю, зокрема 
при укладанні заповіту та черговості спад-
кування за законом.
Отже, об’єкти спадщини, що успадкову-
ються спадкоємцем-резидентом (жін-
кою/чоловіком) від спадкодавця-ре-
зидента (чоловіка/жінки), стосовно 
яких рішенням суду встановлено факт 
проживання однією сім’єю без шлюбу, 
оподатковуються ПДФО за ставкою 5% 
та ВЗ за ставкою 1,5%.

Спадкоємець - особа з інвалідністю
Чоловіком за заповітом від жінки, з якою він 
проживав без реєстрації шлюбу, успадкова-
но дві земельні ділянки та легковий авто-
мобіль. Спадкоємець є інвалідом І групи. Чи 
потрібно сплачувати ПДФО та ВЗ?
ПКУ визначено коло спадкоємців, які неза-
лежно від ступеня їх споріднення зі спадко-
давцем-резидентом успадковують отрима-
не рухоме та нерухоме майно за нульовою 
ставкою ПДФО та ВЗ, а саме: це фізична 
особа, яка є інвалідом І групи; дитина-сиро-
та; дитина, позбавлена батьківського піклу-
вання; дитина-інвалід.
Таким чином, дохід, отриманий спад-
коємцем, який має інвалідність І групи, 
в результаті прийняття ним у спадщину 
земельних ділянок та легкового авто-
мобіля незалежно від ступеня спорід-
нення зі спадкодавцем оподатковується 
ПДФО та ВЗ за нульовою ставкою.

Спадщина з-за кордону
Фізичною особою-резидентом України 
отримано спадщину (кошти на рахунку, 
відкритому в іноземному банку) від тітки, 
яка останні 10 років постійно мешкала 
за кордоном. Чи потрібно та як саме заде-
кларувати отриманий дохід?

Платниками ПДФО є, зокрема, фізичні 
особи - резиденти, які отримують доходи 
як з джерела їх походження в Україні, так 
і іноземні доходи (пп. 162.1.1 ст. 162 ПКУ).
Іноземні доходи - це доходи (прибуток), 
отримані з джерел за межами України, які 
є об’єктом оподаткування фізичної особи- 
резидента (пп. 163.1.3 ст. 163 цього Кодексу).
З контексту пп. 14.1.55 ст. 14 Кодексу вба-
чається, що дохід, отриманий з джерел 
за межами України, - це будь-який дохід, 
отриманий резидентами, у тому числі 
від будь-яких видів їх діяльності за межами 
митної території України, зокрема доходи 
у вигляді спадщини.
Під час нарахування (отримання) доходів, 
отриманих у вигляді валютних цінностей 
або інших активів (вартість яких виражена 
в іноземній валюті або міжнародних роз-
рахункових одиницях), такі доходи пере-
раховуються у гривні за валютним курсом 
Нацбанку, що діє на момент нарахування 
(отримання) таких доходів (п. 164.4 ст. 164 
ПКУ).
Порядок оподаткування іноземних доходів 
передбачено п. 170.11 ст. 170 Кодексу, 
пп. 170.11.1 якого визначено: у разі якщо 
джерело виплат будь-яких оподатковуваних 
доходів є іноземним, сума такого доходу 
включається до загального річного оподат-
ковуваного доходу платника податку - 
отримувача, який зобов’язаний подати річ-
ну податкову декларацію, та оподатковуєть-
ся ПДФО за ставкою, визначеною п. 167.1 
ст. 167 ПКУ (18 %).
Крім того, іноземні доходи є об’єктом опо-
даткування ВЗ (пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 
розділу XX Кодексу), ставка якого становить 
1,5 % об’єкта оподаткування.
Водночас слід враховувати: якщо за 
нормами міжнародних договорів, згоду 
на обов’язковість яких надано Верховною 
Радою, платник може зменшити суму річ-
ного податкового зобов’язання на суму 
податків, сплачених за кордоном, він визна-
чає суму такого зменшення за зазначеними 
підставами у річній податковій декларації 
(пп. 170.11.2 ст. 170 ПКУ).
Для отримання права на зарахування подат-
ків та зборів, сплачених за межами України, 
платник зобов’язаний отримати від держав-
ного органу країни, де отримується такий 
дохід (прибуток), уповноваженого справ-
ляти такий податок, довідку про суму спла-
ченого податку та збору, а також про базу 
та/або об’єкт оподаткування. Така довідка 
підлягає легалізації у відповідній країні, 
відповідній закордонній дипломатичній 
установі України, якщо інше не передбачено 
чинними міжнародними договорами Украї-
ни (п. 13.5 ст. 13 Кодексу).
Слід зазначити, що документи, видані 
уповноваженими органами іноземних дер-
жав у встановленій формі, визнаються дійс-
ними в Україні в разі їх легалізації, якщо інше 
не передбачено законом або міжнародним 
договором України (ст. 13 Закону № 2709).
Як передбачено пп. 168.2.1 ст. 168 ПКУ, плат-
ник податку, що отримує, зокрема, іноземні 
доходи, зобов’язаний включити суму таких 
доходів до загального річного оподаткову-
ваного доходу та подати податкову декла-
рацію за наслідками звітного податкового 
року.
Отже, дохід, отриманий фізичною особою- 
резидентом з джерел за межами України, 
зокрема у вигляді спадщини, у розумінні 
ПКУ є іноземним доходом. У разі отримання 

такого доходу в іноземній валюті його сума 
перераховується у гривні за валютним кур-
сом Нацбанку, що діє на момент отримання, 
і включається такою особою до загального 
річного оподатковуваного доходу. При цьо-
му фізична особа-резидент зобов’язана 
у визначені ПКУ терміни подати подат-
кову декларацію та самостійно сплатити 
(з урахуванням встановленого цим Ко-
дексом порядку) ПДФО і ВЗ.

Спадщина від резидента
нерезиденту
Спадкоємець не є громадянином України, 
постійно мешкає та працює за її ме жами, 
отримав у спадщину від рідного бать-
ка - громадянина України квартиру та зе-
мельну ділянку. Чи потрібно спадкоємцю 
сплачувати податки та які? Якщо після 
отримання свідоцтва про право на спад-
щину спадкоємцем буде продано квартиру, 
чи оподатковується отриманий дохід 
та яким чином?
Статус резидента України є вирішальним 
для порядку оподаткування подібних до-
ходів, що отримуються фізичною особою 
як на території України, так і за її межами.
Поняття «резидент» та умови набуття фі-
зичною особою статусу резидента України 
визначено пп. 14.1.213 ст. 14 ПКУ.
Резидентами вважаються, зокрема, особи, 
які мають місце проживання в Україні.
Нерезиденти - це, зокрема, фізичні особи, 
які не є резидентами України (пп. 14.1.122 
ст. 14 ПКУ). Тобто фізична особа, яка не від-
повідає умовам, визначеним у пп. «в» 
пп. 14.1.213 ПКУ, не є резидентом України.
Отже, незважаючи на родинні зв’язки 
зі спадкодавцем, син-спадкоємець, який 
є громадянином іноземної держави та має 
більш тісні особисті чи економічні зв’язки 
за межами України, місце проживання якого 
знаходиться в іноземній державі, постійно 
там мешкає і працює, для цілей оподатку-
вання вважається нерезидентом України.
Як наведено у пп. 174.2.3 ст. 174 ПКУ, 
для будь-якого об’єкта спадщини, що успад-
ковується, зокрема, спадкоємцем-нерези-
дентом від спадкодавця-резидента, засто-
совується ставка ПДФО, визначена п. 167.1 
ст. 167 Кодексу (18 %).
Крім того, дохід у вигляді вартості успадко-
ваного майна є об’єктом оподаткування ВЗ 
за ставкою 1,5 %.
Отже, дохід, отриманий спадкоємцем-не-
резидентом від спадкодавця-резидента 
незалежно від ступеня їх споріднення, 
оподатковується ПДФО за ставкою 18 % 
та ВЗ за ставкою 1,5 %.
При цьому спадкоємець-нерезидент зобо-
в’язаний сплатити ПДФО та ВЗ до нотаріаль-
ного оформлення об’єктів спадщини або до 
її оформлення в сільських населених пунктах 
уповноваженою на це посадовою особою 
відповідного органу місцевого самовряду-
вання за місцем відкриття спадщини.
Порядок оподаткування ПДФО операцій 
з продажу (обміну) об’єктів нерухомого май-
на регламентовано ст. 172 ПКУ. Тому дохід 
від операцій з продажу (обміну) об’єктів 
нерухомості, що здійснюються фізичними 
особами-нерезидентами, оподатковується 
в порядку, встановленому для резидентів, 
за ставкою, визначеною у п. 167.1 ст. 167 
Кодексу (18 %).

Лілія СЛІПАЧЕНКО, головний                                  
державний ревізор-інспектор.



720 березня 2019 року
№ 112 (99)НАШ ПОРАДНИК

Обласна щотижнева газета 
 «ФЕРМЕР ПРИДНІПРОВ‘Я»

Свідоцтво про реєстрацію ДП 2161-899Р від 23.02.2017 р.
ЗАСНОВНИК ТА ВИДАВЕЦЬ 

ТОВ «Редакція газети «Фермер Придніпров‘я»
 Голова редакційної ради 

Анатолій ГАЙВОРОНСЬКИЙ
Головний редактор Лариса ШАРА Передплатний індекс 60092

Редакція не завжди поділяє точку зору авторів публікацій.
Гонорар сплачується тільки за замовлені матеріали.

 РПід цим знаком матеріал опубліковано на комерційній основі.
Відповідальність за зміст реклами несуть рекламодавці.

Посилання при передруку на «Фермер Придніпров‘я» обов‘язкове.
Газета за посиланням використовує повідомлення 

інформаційних порталів.

Оформлення передплати та доставку газети здійснює 
Дніпропетровська філія ПАТ «Укрпошта».

Електронна версія газети:  www.farmer.dp.ua         www.facebook.com/farmer.dp.ua

49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41, оф.109
786-02-21, 098-183-00-18, 050-968-64-84

e-mail:fаrmer.gazeta@gmail.com 
www.farmer.dp.ua

www.facebook.com/farmer.dp.ua
Друк ТОВ «Видавничий дім «Кераміст»

69057, м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 16 
Обсяг 2 друк. арк. Друк офсетний. 

Зам. № 1983912. Тираж у березні 10400.

Підготувала Анна МЕЛЬНИК.

Г ороднику
Щоб отримати гідний 
урожай цибулі, 
необхідно не тільки 
правильно підібрати 
ділянку і сусідів по 
грядці, але і прийняти 
до уваги попередників 
цибулі - мається на увазі 
ті овочеві культури, 
які росли там, де ви 
плануєте розмістити 
грядку з цибулею. 
Що вже говорити про 
ґрунт? Ґрунт для цибулі 
потребує правильної 
підготовки. Поговоримо 
про всі ці хитрощі.

Оптимальна ділянка 
для цибулі
Ділянка під цибулю повин-

на бути рівною, відкритою і, ба-
жано, максимально сонячною. 
Непридатні для цибулі затінені 
гряди, розташовані поблизу 
дерев. Необхідна, але не єдина 
умова для плідного вирощуван-
ня будь-якого сорту і виду цибу-
лі - вільний від бур’янів ґрунт.

Попередники цибулі
Кращими овочевими попе-

редниками цибулі є ті культури, 
під які вносили значні дози орга-

У багатьох будинках горшкові рослини прикрашають 
інтер’єр. Ми піклуємося про них, обрізаємо, міняємо 
землю і поливаємо. Рослини постачають нам кисень, 
регулюють рівень вологості повітря, борються 
з бактеріями, вірусами і грибковими спорами, а 
також поглинають шкідливі хімічні речовини з 
навколишнього середовища.

Алое
Однією з найбільш цінних рослин, яку ми можемо по-
садити вдома, є алое вера. Листя цієї квітки є скарбни-
цею цінних для здоров’я речовин. Компрес з алое вера 
заспокоює рани, виразки та опіки.
Сік, що знаходиться в його листі, лікує алергію, знижує 
цукор у крові і зміцнює імунітет. Все завдяки алоїну, 
барбалоїну і алоємодину - ці з’єднання використову-
ються у виробництві бактерицидних і зміцнювальних 
препаратів. Лабораторні тести показали, що алое-емо-
діни корисні навіть при лікуванні лейкемії.

М’ята
М’ята застосовується не тільки на кухні. Вона також 
використовується в натуральній медицині. В основному 
рекомендується при шлунково-кишкових захворю-
ваннях, знімає болі в животі, зменшує нудоту, розлад 
шлунка, розлади травлення, кишкові коліки. Лікарська 
м’ята - це трава, яку можна використовувати при шкір-
них змінах, викликаних герпесом або віспою.
Листя м’яти перцевої використовується при захво-
рюваннях печінки і жовчних проток, наприклад, при 
холециститі, печінковій недостатності та порушенні ви-
роблення жовчі. Особливо ця рослина рекомендується 
людям, які хворіли на жовтяницю або гепатит.

Каланхое
Це рослина володіє регенеруючими і протизапальними 
властивостями. Вона також позитивно впливає на наш 
імунітет. Каланхое містить велику кількість вітаміну С, а 
також багато макро - і мікроелементів. Сік або обгортання 
з живих стовбурів допоможе вилікувати респіраторні за-
хворювання, прищі і ревматичні болі.
Листя володіють бактерицидними, вирулицидними і 
протигрибковими властивостями. Вони руйнують стафі-

Вирощування цибулі: вибір ділянки, сусідів 
та обробіток ґрунту

нічних добрив. Це можуть бути 
огірки, кабачки, гарбузи, рання 
/ білокачанна / цвітна капуста, 
рання картопелька, боби, овоче-
вий горох, помідори, зелені куль-
тури. Сама ж ріпчаста цибуля є 
добрим попередником практич-
но для всіх городніх культур.

Сусіди цибулі по грядці
При розміщенні цибулі на 

присадибній ділянці також слід 
знати, що вона поєднується з ка-
пустяними культурами, буряком, 
морквою, петрушкою, усіма по-
мідорами, салатом, шпинатом, 
крес-салатом, а також з чабером 
садовим, цикорієм і не поєдну-
ється з горохом і квасолею.

Варіанти комбінованих 
грядок з цибулею
Цибулю можна і навіть по-

трібно вирощувати спільно з ін-
шими овочевими. Багато овочів 
можна отримати з однієї невели-
кої грядки, якщо знати як.

Дуже популярне вирощу-
вання цибулі разом з морквою, 
петрушкою і редискою. На 
грядці спочатку в 4 ряди з про-
міжками приблизно 20-25 см 
висаджуємо цибулю-сіянку. Ци-
булини в рядочках розміщуємо 

через 10 см. У цих рядах між ци-
булькою висіваємо редиску - їй 
вистачить місця. Потім робимо 
наступні ряди, чергуючи моркву 
і петрушку - всього 5 рядів - три 
моркви і два петрушки. Спочат-
ку прибираємо з грядок редис, 
потім цибулю. Залишилися 
культури - петрушка і морква, 
які після цього будуть ще розви-
ватися і до кінця вегетаційного 
періоду дадуть нам прекрасні 
розвинені коренеплоди.

Другий популярний варіант 
- вирощування цибулі-сіянки, 
моркви, шпинату, крес-сала-
ту, шніт-цибулі та томатів. На 
грядці приблизно через 8 см 
висіваємо у такій послідовно-
сті: морква, цибуля, шпинат, 
вільний ряд, шніт-цибуля і 
крес-салат. У середині грядки 
у вільному рядку висаджуємо 
томати. Спочатку будемо зби-
рати шпинат і крес-салат, трохи 
пізніше - шніт-цибулю, а потім 
- цибулю-сіянку. Після збиран-
ня томатів формуються коре-

неплоди моркви. Культури на 
такій комбінованій грядці добре 
уживаються, а запах цибулі до 
того ж відмінно перешкоджає 
«витівкам» морквяної мухи.

Який ґрунт любить 
цибуля?
Оптимальний ґрунт для по-

садки цибулі - суглинистий (на 
ньому цибуля виходить силь-
ніша) або супіщаний (на ньому 
цибуля швидше визріває). А 
ось ґрунт важкий і глинистий 
призведе до рідких сходів, це 
пояснюється тим, що в такому 
ґрунті на цибулинах утворю-
ється щільна кірка, що заважає 
нормальному росту.

Ґрунт для цибулі -
 грамотна підготовка
Весняний обробіток ґрунту 

під цибулю починається з ре-
тельного розпушування ділянки 
для більшого збереження воло-
ги. Потім, ближче до посадки, 

ґрунт перекопуємо на глибину 
15 см, вносимо мінеральні до-
брива, після чого добре розрів-
нюємо і розпушуємо, готуємо 
грядки.

Якщо ви не підготували ґрунт 
під цибулю восени - не пізно за-
йнятися цією весною. Необхідно 
внести азотні, калійні і, звичайно, 
фосфорні добрива. Цікаво, що за 
допомогою збільшення / змен-
шення кількості добрив, ви змо-
жете координувати зростання 
цибулі. Внесете більше азотних 
добрив - отримаєте більше зеле-
ні, але менші цибулини.

Висоту грядки доводять до 
15 см, а ширину - до 1 м. Ви-
рощувати на піднятих грядках 
цибулю краще, ніж просто на 
рівній поверхні. Високі гряд-
ки краще прогріваються, в них 
складається більш сприятливий 
водно-повітряний режим. Крім 
того, за грядкою легше догляда-
ти. Висока гряда просто необхід-
на на важких ґрунтах. А ось на 
легких, які добре прогріваються 
і провітрюються - формування 
грядок зовсім не обов’язкове.

Тепер ви знаєте, яким по-
винен бути грунт під цибулю, і 
які її оптимальні сусіди і попе-
редники.

Шість цінних лікарських рослин, 
які необхідно виростити вдома

лококи і стрептококи. Рослина пригнічує запальні проце-
си в організмі, знищуючи бактерії і розщеплюючи виро-
блені ними токсини. Крім того, вона позитивно впливає 
на загоєння ран, очищаючи їх від відмерлих тканин.

Базилік
Безсумнівно базилік варто вирощувати в домашніх умо-
вах. Він не тільки надає смак і аромат стравам, але і во-
лодіє багатьма цілющими властивостями. Як листя, так 
і квітки базиліка їстівні, вони надають діастолічну дію, а 
також стимулюють виділення травних соків.
Базилік використовується для боротьби з лихоманкою, 
кашлем та ангіною. Дослідження показують, що він 
корисний при лікуванні запалення сечового міхура і 
нирок. Базилік містить більшість вітамінів А, С і групи 
В. Цікаво, що рослина володіє заспокійливим ефектом і 
навіть зменшує депресію.

Шавлія
Шавлія лікарська використовується для лікування гор-
ла. Завдяки своєму антисептичному ефекту, вона допо-
магає впоратися з цвіллю. Листя шавлії, приготовлені у 
вигляді компресу, усувають запалення шкіри, що про-
являється роздратуванням і сверблячкою. Крім того, 
ця рослина стимулює секрецію шлункової кислоти, а 
також регулює розлади травлення, які проявляються, 
наприклад, печією.
Це джерело вітамінів групи В, А і С, рослина містить 
мінерали - магній, калій, кальцій, залізо, натрій, цинк. 
Також вона є скарбницею органічних кислот, смоляних 
з’єднань і каротину.

Мелісса
Лікувальний лимонний бальзам (також званий ли-
монною травою) є терапевтичною сировиною, що 
використовується не тільки для заспокоєння і сну, але, 
наприклад, при болісних менструаціях або проблемах 
з травленням. Завдяки бактерицидним і протигрибко-
вим властивостями застосовується у вигляді обгортань 
проти герпесу і мікозу. Меліса рекомендується вагітним 
жінкам, які скаржаться на нудоту. Крім того, вона пози-
тивно впливає на пам’ять і здатність сконцентруватися.

Чому яєчна шкаралупа 
настільки корисна?
Для початку підготуйте шкаралупу: подрібніть невелику її кіль-

кість в ступці - буквально пару кілограмів. Потім зберіть в картонну 
коробку, мішок з-під цукру або паперовий пакет. Словом, у ємність, де 
матеріал буде дихати. Для просушування вистачить п’яти днів. Го-
ловне, щоб у приміщенні не було високої вологості. Внутрішні плівки 
на шкаралупі можна залишити - вони не менш корисні і поживні, ніж 
цей органічний продукт

1. Пам’ятайте, що така добавка сподобається не всім культу-
рам. Не застосовуйте її для квасолі, гороху, листової капусти, огірків, 
шпинату, кабачків, суниці. А ось полюблять шкаралупу болгарські пер-
ці, баклажани, томати, смородина, броколі, диня мускатна, цибуля, 
салат-латук, буряк.

2. Шкаралупу застосовують для того, щоб зробити ґрунт менш 
кислим. Для цього сиплють невелику жменю порошку в лунку.

3. Для цвітної капусти подрібнена шкаралупа є відмінним добри-
вом. Якщо при посадці цієї культури ви використовували шкаралупу, 
інші добрива можна не застосовувати.

4. Якщо врожай поїдає слизняк, змішайте велику яєчну шкаралупу 
з попелом і розсипте в міжряддя. Такі катакомби слизняк не подолає.

5. Використовувати шкаралупу можна і як мікрогорщик під роз-
саду. Для цього потрібно взяти цілу яєчну шкаралупу (така виходить, 
якщо яйце випити сирим або приготувати натвердо і акуратно ви-
чистити ложечкою), зробити отвори для дренажу, насипати в неї 
родючої землі і висадити зерно. Коли розсада «дозріє», висаджувати 
в ґрунт її можна разом зі шкарлупою.

6. Якщо ґрунт потрібно розкислити, в нього додають той же 
порошок зі шкаралупи з розрахунку півтори склянки на квадратний 
метр землі.

7. Після збору врожаю, перекопуючи город, підготуйте його до 
наступного сезону. Насипте в грядки порошку в такій же кількості, 
як у шостому пункті і залиште на зиму. За цей час шкаралупа розчи-
ниться і насичить ґрунт корисними речовинами.

8. Якщо розсада страждає від так званої «чорної ніжки», слід змо-
лоти шкаралупу в пудру і посипати нею рослини.

9. Допоможе шкаралупа і для домашніх рослин. Її грубо поламані 
шматки кладуть на дно горщика з землею - для дренажу.

10. Щоб відучити вовчка ласувати вашими рослинами, додайте в 
подрібнену шкаралупу рослинну олію і закопайте між грядками. Така 
натуральна і не шкідлива для самих рослин розсада відлякає комах на 
весь сезон.



20 березня 2019 року
№ 12 (99)8

Пишіть: 
49000, м. Дніпро, 

вул. Воскресенська, 41, оф.109
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Передплатити 
«Фермер Придніпров‘я»  можна                       

у будь-якому поштовому відділенні 
області до 25 числа кожного місяця.                         

Передплатний індекс 60092.

СЕМЕНА кормовых 
трав (люцерна, 
эспарцет, клевер, 
кострец, суданка 
и т.д.),сидератов, 
медоносов, 
гибриды и сорта 
подсолнечника, 
кукурузы и 
др.культур. 

Тел. 095-17-15-312        
www.semenatrav.com

ПРОДАМ 

ПОТРІБНІ:  бармени, офіціанти, повара, 
помічники повара, посудомийки, кухонні 

працівники, прибиральниця, столяр, сантехник, 
промоутер, мангальник на Азовське море.

 050-374-14-63, 096-990-80-80

AGROБІЗНЕС

Переваги нового 
гібриду кукурудзи 
Mas 20.A для вашого 
господарства бренду 
MAS Seeds!

ВИРОБНИКИ, які пов’язані з 
вирощуванням кукурудзи 

задумуються щодо її гібрид-
ного складу на своїх площах. 
Сьогоднішня ситуація як ні-
коли потребує правильного 
підходу для пошуку та опти-
мального вибору насіння аби 
підвищити ефективність вико-
ристання  виробництва.

Два попередні сезони в 
центральному та південному 
регіонах були зовсім різними: 
2017 рік більш посушливий, 
де ранні гібриди кукурудзи  
давали вищі врожаї, ніж пізні, 
а в 2018 році  постійне атмос-
ферне зволоження в другій 
половині вегетації рослин 
сприяло кращому наливу гі-
бридів з вищим ФАО, хоча в 
багатьох регіонах рослинам з 
коротким періодом вегетації 
не завадило отримати чудові 
результати. Яким буде новий 
2019-ий сільськогосподар-
ський рік для ярих культур, не 
зможе точно відповісти ніхто. 
Тому ми радимо використо-
вувати на посівах насіння різ-
них груп стиглості. Це один з 
важливих інструментів, коли 
можлна себе застрахувати та 
бути впевненому незалежно 
від очікуваного сезону. 

Вирощування гібридів з 
коротким ФАО та кремени-
стим типом зерна сприяє кра-
щому перенесенню весняних 
похолодань на початковому 
періоді вегетації рослин, що 
не є секретом для аграріїв. 

Ексклюзивний гібрид      
компанії «Агросем» MAS 20.A

ФАО 230

Також, не менш важливо, осо-
бливо, для півдня України є 
раннє цвітіння, що сприятиме 
кращому запиленню та наливу 
в умовах спеки та посухи. Ран-
ній збір врожаю дає змогу зеко-
номити на досушуванні зерна 
та реалізувати його за вищою 
ціною.  А коли у вас в кишені 
якісний посівний матеріал – це 
запорука успіху інтенсивного 
господарства. 

Інноваційна компанія MAS 
Seeds створила новий ран-
ньостиглий гібрид кукурудзи 
Mas 20.A з ФАО 230, який за-
реєстрований в Україні в 2018 
році. Від материнської лінії от-
римав високий потенціал уро-
жайності, відмінну якість зерна 
та високу масу 1000 зерен. А 
від батьківської лінії гібрид має 
стійкість до низьких темпера-
тур та вирівняність посівів. Се-
лекція даного гібриду з креме-
нистим типом зерна сприяла 
швидшому накопиченню сухих 
речовин з меншою вологістю 
та з поступовою віддачею її 

для більшого збереження 
врожаю. Гібрид отримав ши-
рокий напрям використання 
на зерно, силос та біогаз. За 
попередні роки у посівах на 
силос в європейських країнах  
показав високий потенціал 
врожайності.

Отже, Mas 20.A – гібрид, 
який відповідає наступним ви-
могам ринку:

 Високий потенціал уро-
жайності, для встановлення 
рекордів в сприятливих умо-
вах, що підтверджують дані 
декількох попередніх років 
вирощування на теренах на-
шої країни. Дякуючи флекси-
більності качану MED, адапто-
ваний також для регіонів з об-
меженими умовами вирощу-
вання. В сприятливих  умовах 
гібрид демонструє рекордну 
урожайність порівняно з кон-
курентами. 

 Качан типу MED  з ви-
сокою масою 1000 зерен, що 
сприяє стабільно високому 
рівню врожайності у різних 
ґрунтово-кліматичних умовах 
та типів ґрунтів. 

 Швидкий стартовий ріст 
та стійкість до низьких темпе-
ратур Mas 20.A в умовах про-
холодної весни зумовлений 
генетикою з кременистим 
типом зерна, яка дозволяє 
використовувати посів у ранні 
строки. Дружні сходи форму-
ють  вирівняні рослини та роз-
мір початків.

 Генетика гібриду отри-
мана по селекційній програмі 
STIMUL® для вищої стійкості 
проти фузаріозу качана  Fusar-
ium (graminaerum). Це сприяє 
утворенню здорового зерна, 
яке можливо використовува-
ти на корм тваринам.

Також відмінна якість 
зерна – це висока частка 
скловидної частини, що ро-
бить гібрид придатним для 
виробництва крупи.

ТОВ «Агросем» пропо-
нує ексклюзивне насіння 
для фермерів, які хочуть 
мати зерно високої якості з 
максимальним врожаєм. 

Ігор ВАРВАРЧУК,
менеджер з розвитку 

продукту компанії 
«Агросем»

Вирощування хрону як бізнес
Хрін – це дуже корисна і смачна припра-
ва, яку з давніх-давен використовують 
для приготування їжі. Як правило, його 
вирощують в невеликих кількостях на 
власних присадибних ділянках, адже ви-
робництво такого продукту – це досить 
перспективна і дуже вигідна справа. Про 
те, як налагодити вирощування хрону як 
бізнес, ми поговоримо в цій статті.
Особливості вирощування хрону
Столовий хрін, вирощування і догляд, за 
яким не вимагає великих зусиль – це аб-
солютно невибаглива рослина. Тому на-
лагодити такий бізнес можна в будь-яко-
му регіоні нашої країни.
Щоб отримати хороший врожай, бажа-
но періодично оновлювати культуру. В 
такому випадку ви зможете очистити 
плантацію від зайвих коренів і підго-
тувати ґрунт для нового врожаю. Під 
прямими сонячними променями листя 
хрону можуть пожовтіти і втратити свій 
товарний вигляд, але, в той же час, цю 
рослину не бажано вирощувати в тіні. 
Самий підходящий варіант – це легке 
затінення.
На 1 кв. метрі можна виростити до двох 
кг коренів. Якщо ви виділите під виро-
щування хрону на своїй присадибній 
ділянці одну сотку, за рік можна зібрати 
урожай 150-200 кг.

Технологія вирощування хрону
Якщо ви хочете зайнятися вирощуван-
ням хрону в домашніх умовах, восени 
слід перекопати ділянку і внести орга-
нічні добрива. Завдяки цьому ви зможе-
те заощадити на покупці мінеральних 
добрив навесні.
Тепер розберемося, як садити хрін 
правильно? Для посадки відбирають 
коріння діаметром 1 см, довжиною 20 
см. З саджанців прибирають всі дрібні 
відростки і нирки. Корінь висаджують 
на глибину 10-15 см під нахилом 45 гра-
дусів. Коли рослина приживеться, з неї 
видаляють цвітонос і зайве листя.
Урожай збирають восени. Перед пер-
шими заморозками коріння викопують 
і видаляють з них бадилля, щоб надати 
продукції товарного вигляду. Якщо 
збирати врожай навесні, його маса збіль-
шиться на 15-18%. Але в такому випадку 
не потрібно зрізати восени листя. Це 
традиційна технологія вирощування 
хрону, яку використовують повсюдно.
Ми розглянули кілька способів, як 
виростити хрін. Виберіть підходящий 
варіант і приступайте до справи. Якщо 
ви хочете отримати високий дохід з не-
великої присадибної ділянки, додатково 
поцікавтеся, як правильно забезпечити 
догляд і вирощування часнику в відкри-
тому ґрунті, щоб отримати хороший 
урожай. Готову продукцію можна здава-
ти оптом на консервні заводи, які вико-
ристовують хрін і часник, як приправу 
для різних солінь. Ще один безпрограш-
ний варіант – вирощування цибулі як 
бізнес в домашніх умовах. Попит на 

овочі в нашій країні стабільно високий, 
тому у вас не виникне жодних проблем з 
реалізацією такої продукції.

Фінансові вкладення 
на вирощування хрону
Щоб визначити, який прибуток буде 
приносити ваш бізнес на хроні, потріб-
но виконати прості розрахунки. На 1 
кв. метрі вирощують 4-6 кущів. Вони 
розростаються і приносять урожай при-
близно двох кг коренів. З них 60% можна 
продати, оскільки вони мають товарний 
вигляд, а решту зазвичай використову-
ють для посадки на наступний рік або 
продають як посадковий матеріал по 
ціні 6 тис. гривень за тонну.
Вартість товарного хрону коливається 
в межах 8-9   тис. гривень тонна. При ба-

Хрін - така 
штука...
жанні можна реалізувати і листя, яке ви-
користовують для консервації та приго-
тування різних страв. Виходячи з цього, 
можна приблизно підрахувати, скільки 
можна заробити з ділянки 100 кв. метрів.
Витрати:
Посадковий матеріал – 300 гривень;
Добрива – 70 гривень;
Збирання врожаю – 150 гривень;
Можливо, також доведеться виділити 
додаткові кошти на полив рослин, хоча 
найчастіше для цього використовують 
ґрунтові води.
Якщо ви зумієте забезпечити хороші 
умови вирощування хрону, з однієї 
сотки можна зібрати урожай 200 кг. 
Один кілограм хрону на ринку коштує 
15 – 50 гривень. Ціна коливається залеж-
но від розміру, якості продукту та інших 
факторів. Відповідно, з невеликої ділян-
ки 4-5 соток можна отримати 15 – 50 тис. 
гривень. Якщо ви зумієте знайти надійні 
ринки збуту, можна спробувати органі-
зувати промислове вирощування хрону.
Щоб отримати додатковий прибуток, 
можна паралельно налагодити виро-
щування імбиру в домашніх умовах як 
бізнес. Така справа не буде забирати у 
вас багато часу і сил, і в той же час дозво-
лить заробляти непогані гроші.
Ще один перспективний варіант – ви-
рощування кропу як бізнес в теплиці 
взимку. В такому випадку ваш заробі-
ток не буде залежати від сезону. Влітку 
і восени ви будете продавати хрін та ім-
бир, а взимку, зелень з теплиці. Також 
можна освоїти догляд і вирощування 
пекінської капусти, щоб висаджувати її 
в теплицю ранньою весною. В такому 
випадку ви зможете продавати про-
дукцію на початку літа. Організувати 
бізнес на вирощуванні овочів, може 
будь-яка людина, яка має власну приса-
дибну ділянку.

Висновки
Як бачите, на вирощування хрону мож-
на отримувати непоганий прибуток, 
навіть якщо займатися цим бізнесом на 
невеликій присадибній ділянці. Якщо 
відповідально ставитися до своєї справи, 
за короткий час можна істотно поповни-
ти сімейний бюджет і отримати повну 
матеріальну незалежність.
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