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Для отримання дотацій
селяни мають об’єднатися

1 місяць

3 місяці

13,29 грн 38,47 грн
6 місяців

9 місяців

73,34 грн 110,21 грн
Ціни вказані з урахуванням вартості
приймання передплати

Щоб отримати подарунок, необхідно надіслати копію
передплатної квитанції (абонемента з відбитком
календарного штемпеля) на адресу редакції:
ТОВ «Рідне село Україна», а/с 166, м.Київ, 01001.
На передплатній квитанції мають бути вказані прізвище, ім’я,
по батькові передплатника, адреса та контактний телефон.
На звороті конверта напиши НАСІННЯ
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Агрохолдинг
«Лендфорт»
практикує точне
землеробство
СТОР.

3

Вибір професії
та пільги для
вступу до вишу
СТОР.
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На початку весни
купують
робочого коня

Ф ОТО В А Л Е Р І Ї В І КТ Ю К

СТОР.

Закінчення на 2 стор.

Індекс передплати – 89782

Сільський Ревізор
у Голінці
на Чернігівщині
СТОР.

Ігор Заречний із села Медвідка на Вінниччині, окрім коня,
тримає двох корів, свиноматку
та птицю. Чоловік уже був учасником державної програми підтримки селян.
– Кілька років тому звернувся в
районне управління АПК і взяв доїльний апарат. Частково оплатила
держава, частково я. Жінка інвалід,
не може доїти корову однією рукою, то хотів полегшити їй роботу.
Не можу сказати, що багато на тому
виграв, – розповідає Ігор Заречний. – У нас у селі ще в кількох людей є доїльні апарати, але всі здаємо молоко в одну бочку з тими, хто
доїть вручну. Ніхто не хоче їздити
по молоко першого класу до нас у
село. Бо мало збираємо – до 100 кілограмів, а треба хоча б 500.
Селяни-одноосібники швидше отримають дотацію на худобу й доїльне устаткування, якщо
об’єднаються в кооператив. До
цього їх закликають і в Міністерстві аграрної політики та продовольства. Щоб отримати державну підтримку, необхідно подати
пакет документів до районного
управління та обґрунтувати, як
саме будуть використані гроші.
– Цьогоріч можна отримати
спеціальну дотацію на утримання корів молочного та м’ясного
напрямку, на організацію фермерського господарства, дотації
на вирощування молодняку великої рогатої худоби та відшкодування на відтворення племінних
тварин, – пояснює Марія Колесник, керівник аналітичного
департаменту консалтингової
агенції «Аналітичне агентство
Аgriculture».

Передплачуй газету «РІДНЕ СЕЛО УКРАЇНА»
терміном від 3 місяців
і гарантовано отримай 2 пакети насіння
(овочі + квіти)

У НОМЕРІ:

Cільські абітурієнти
можуть обійти міських
Випускники сільських шкіл
цілком спроможні зайняти
бюджетні місця у вищих навчальних закладах без спеціальних пільг. У цьому переконаний освітянин Віктор
Громовий. Він сам у минулому
закінчив сільську школу в Кіровоградській області та без
проблем вступив на навчання
до педагогічного університету
на тоді престижний історичний факультет.
– Чому вважаєте, що діти
із села не потребують пільг
на вступ до вишів?
– Коли говоримо про пільги для сільських дітей, то мимоволі ставимо їх у нижче й
дещо принизливе становище.
На мій погляд, в умовах, коли в
Україні фантастична кількість
випускників, майже 80 відсо-

тків, продовжують навчання у
вищих навчальних закладах,
говорити ще про якісь пільги
не потрібно. Бо за таких умов у
наших економічних реаліях це
призведе до профанації вищої
освіти. Особисто я закінчував
сільську Новопразьку середню
школу в Олександрійському
районі. Згодом, під час навчання в педагогічному інституті з
так званими пільговиками, які
вступили за направленнями,
побачив, що це були, м’яко кажучи, не кращі студенти. Ідея,
про те, що вони потім працюватимуть у сільській місцевості, не завжди спрацьовувала.
З історичного факультету мої
колеги йшли куди завгодно,
тільки не в сільську школу.
Закінчення на 6 стор.
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Перед початком
городніх робіт
перевіряють зір
СТОР.
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У квітні
рибалять
на коропа
СТОР.
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Сирна паска
та страви
з яєць
СТОР.
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Затяжна зима
вплине на ріст
троянд
СТОР.
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