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Таблиця 4. Розрахунок доцільності застосування спрощеної системи 
оподаткування (ставка податку 10 %)

№ Показники Підприємства
“А” “С”

1 Виручка від реалізації, грн 2 2 0 0 0 13500

2
Витрати на виробництво (без урахування 
єдиного податку), грн 18100 2500

3 Єдиний податок, грн 2 2 0 0 1350
4 К 0 , 6 0 , 1

Висновок

Отже, впровадження спрощеної системи оподаткування на малих 
підприємствах має спиратися на єдину методичну основу. Ці методичні 
підходи повинні бути пов’язані з порядком бухгалтерського обліку. Для 
забезпечення широкого впровадження та більш ефективного використання 
система потребує деяких змін:

• по-перше, необхідно чіткіше визначити об’єкт оподаткування та 
податків і зборів, які сплачує підприємство;

® по-друге, повинна бути єдина точка зору різноманітних 
контролюючих органів щодо питань, які стосуються діяльності та 
оподаткування підприємств — “спрощенців”, адже дуже важко 
функціонувати при наявності законодавчих актів, протилежних за 
змістом.

Реалізація цих змін сприятиме підтримці та розвитку малого 
підприємництва в Україні та зробить спрощену систему оподаткування та 
облік більш досконалою та прозорою.
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СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ ТА ЯКІСТЬ УРОЖАЮ НАСІННЯ НАГІДОК 
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У  статті приведені дані щодо впливу різних систем удобрення, вапнування та 
їх сумісного застосування на урожай, посівні якості та вміст радіоцезію в насінні 
нагідок лікарських, котрі свідчать про можливість одержання сталих врожаїв 
якісного насіння нагідок лікарських у  зоні Полісся Житомирської області.

В с т у п

На сучасному етапі гостро стоїть проблема забезпечення наукової 
медицини лікарською рослинною сировиною.

О С. Л. Рибальченко
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Основні переваги рослинних лікарських препаратів перед синтетичними 
полягають у тому, що вони мають системний вплив, не тільки лікують 
хворобу але і комплексно оздоровлюють організм. На відміну від 
синтезованих хімічних препаратів вони практично не дають побічної 
негативної дії.

У нашій країні з рослин виготовляється біля 60 % усіх ліків, і до 70- 
80 % таких, що лікують захворювання печінки та шлунково-кишкового 
тракту'. Значна кількість рослин має властивості зміцнювати імунітет 
людини, виводити токсичні сполуки та радіонукліди з організму, що дуже 
важливо в умовах зростання техногенного навантаження на організм 
людини. У той же час, наростаюча урбанізація та сільськогосподарське 
освоєння нових територій значно скоротили площі природних рослинних 
угруповань, у результаті чого зменшились запаси сировинних ресурсів, у 
першу чергу харчових і лікарських рослин [7], тоді як потреба медичної 
промисловості в рослинній сировині безперервно зростає і, як правило, 
задовольняється не повністю [ІЗ].

Науково обгрунтована охорона лікарських рослин природної флори і 
запасів їх сировини може бути тільки комплексною і не буде ефективною 
тільки при одному раціональному веденні заготівель. Серед заходів, що 
займають одне з найважливіших місць -  культиваційні (промислове 
вирощування сировини найважливіших видів) [5, 8, 10].

Перед фітобіологічною наукою і виробничою практикою стоїть важливе 
завдання -  розробка заходів щодо вирощування лікарських рослин та 
значне збільшення площ під їх посів. Вирішення цього завдання дозволить 
забезпечити фармацевтичну промисловість сировиною для виготовлення 
високоякісних лікарських препаратів. Заготівля дикоростучих рослин не 
може забезпечити цих потреб, так як при великій внутрішньовидовій 
різноманітності їх сировина поступається якістю сировині одержаній в 
культурі [1, 12]. Необхідно відмітити, що і затрати праці при вирощуванні 
лікарських рослин набагато нижчі, ніж при заготівлі дикоростучих, 
оскільки всі процеси, починаючи з підготовки грунту “і закінчуючи 
збиранням і сушінням урожаю, в тій чи іншій мірі механізовані.

Одним із основних напрямків вирішення цієї проблеми є вивчення 
культивованих лікарських рослин (для яких розробляють спеціальні 
технології вирощування, системи застосування добрив, догляд, тощо) [3]. 
Крім того, формується матеріал щодо допустимого рівня забрудненості 
лікарсько-рослинної сировини різними компонентами, в тому числі і 
радіонуклідами.

Слід зазначити, що раніше Житомирська область була одним з основних 
регіонів заготівлі і промислового вирощування лікарських рослин [9]. 
Дослідження культивування нагідок лікарських в Україні вивчали 
Ковтуник І. М. і Перепечко М. П [6, 11], але згідно проведеного нами
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аналізу літературних джерел, вичерпних даних щодо їх промислового 
вирощування в Житомирській області немає. Тому ми на протязі 2000- 
2002 рр. проводили польові досліди в грунтово-кліматичних умовах СТОВ 
“Перемога’" с. Бехи Коростенського району Житомирської області, в яких 
вивчали вплив різних систем удобрення і вапнування на урожай та 
нагромадження радіоцезію нагідками лікарськими на території з 
радіоактивним забрудненням Ь7Сь (6,3 Кі/км2) і 90Бг (0,185 Кі/км2).

Методика досліджень
Площа дослідної ділянки -  10,125 м2, облікової ділянки -  3,7 м2. Захисні 

смуги -  0,9 або 1 м, ширина кінцевих захисних смуг - 2  м. Повторність 
досліду 4-кратна.

Розміщення варіантів у досліді рендомізоване при багаторядному 
розташуванні повторностей. Агротехніка, застосовувана в дослідженні -  
загальноприйнята [1]. Усі роботи, крім підготовки грунту, проводили 
вручну. Облік урожаю проводили методом пробних облікових ділянок по 
1 м2 в 4-кратній повторності. Збір урожаю здійснювали вручну. Відбір проб 
грунту і рослин для наступних аналізів, визначення маси 1000 насінин, 
енергії проростання і схожість проводили згідно методик [2, 4]. 
Визначення вмісту І37Сз проводили гамма-спектрометричним методом на 
АМ-А-03-Ф. Через кожні 5-7 днів проводили фенологічні спостереження.

Статистичну обробку результатів досліджень проводили за Доспєховим 
Б. А.

Результати досліджень
Після формування насіння проводили збір сім’янок нагідок лікарських. 

Дослідження за 2000-2002 рр. показали, що середньорічний урожай 
насіння змінюється у залежності від екологічних факторів (табл. 1). Так, 
середні показники за роки досліджень становили від 0,52 ц/га до 1,71 ц/га в 
залежності від варіанту (загальний середній показник -  1,13 ц/га). 
Найвищий урожай насіння був у варіанті з органо-мінеральною системою 
удобрення в 2000 р. -  1,80 ц/га, найнижчий -  у контрольному варіанті -  
0,49 ц/га в 2001 р.

Згідно статистичної обробки даних результатів досліджень, усі різниці, 
відносно контрольного варіанту, виявились достовірними.

Після проведення збору насіння здійснювали визначення його посівних 
якостей та вміст радіоцезію (табл. 2). У середньому за роки досліджень 
найбільша вага 1000 насінин (сім’янок) була 15,8 г, енергія проростання -
79,8 %, схожість 88,4 % -  у варіанті з органо-мінеральною системою 
удобрення. Найменша вага 1000 насінин -  у контрольному варіанті -  9,1 г, 
енергія проростання -  66,0 %, схожість -  72,8 %. Загальний середній 
показник: ваги 1000 насінин -  13,3 г, енергії проростання та схожості -  
73,2 і 79,7% відповідно.
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Таблиця 1. Урожай насіння нагідок лікарських за варіантами досліду, ц/га

№
з/п Варіант досліду 2000 р. 2001 р. 2002 р. Середнє

1 Контроль(без добрив) 0,57 0,49 0,50 0,52
2 Гній, 40т/га 1,58 1,43 1,46 1,49
3 Гній, 20т/га + ИзоРзоКзо 1,80 1,65 1 , 6 8 1,71
4 ^оРвоКбо 1,23 1 , 1 0 1 , 1 2 1,15
5 Вапнування, Нг 0,78 0,67 0 . 6 8 0,71

6
Вапнування, Нг + 
гній, 40 т/га 1,75 1,56 1,61 1,64

7
Вапнування, Нг + 
гній, 2 0  т/га + 
НзоРзоКзо

1,06 0,90 0,89 0,95

8
Вапнування, Нг +
МбоРбоКбо

1 , 0 1 0,78 0,82 0,87

Загальний середній показник 1 , 2 2 1,07 1 , 1 0 1,13
НІР 05 0,19 0,14 0,17 0,17

Таблиця 2. Вплив різних систем удобрення і вапнування грунту на 
посівні якості насіння нагідок лікарських за варіантами досліду 

(середнє за 2000-2002 рр.)

№
з/п Варіант досліду

Посівні якості насіння Вміст
,37с*,

(Бк/кг)

вага 1000 
насінин, 

г.

енергія
проростання,

%

схожість,
%

1 Контроль(без добрив) 9,10 6 6 , 6 72,8 83
2 Гній, 40т/га 15,1 76,9 84,3 35

3 Гній, 20т/га +
БізоРзо з̂о

15,8 79,8 88,4 57

4 N60? боКбо 14,4 73,1 79,7 8 6

5 Вапнування, Нг 10,5 69,4 75,5 51

6
Вапнування, Нг + 
Гній, 40т/га 15,4 75,2 81,4 32

7
Вапнування, Нг + 
Гній, 20т/га + 
ІЧзоР зоК-зо

13,6 72,7 78,6 54

8
Вапнування, Нг +
^оРбоКбо

12,3 71,9 77,2 45

Загальний середній показник 13,3 73,2 79,7 55

Вміст 137Сз у насінні в залежності від варіанту досліду збільшувався від 
32 Бк/кг -  у варіанті з сумісним застосуванням вапнування та органічної 
системи удобрення до 86 Бк/кг -  у варіанті з мінеральною системою 
удобрення, тобто в 2,7 рази. Загальний середній показник дослідження 
становив 55 Бк/кг.
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Висновки
Одержані дані свідчать про те, що у зоні Полісся Житомирської області 

можна отримати сталі врожаї якісного насіння нагідок лікарських. При їх 
промисловому вирощуванні доцільно рекомендувати органо-мінеральну 
систему удобрення (гній, 20 т/га + ^оРзоК-ад), яка є найбільш ефективною в 
даному випадку.

З метою одержання насіння з мінімальним вмістом радіоцезію слід 
використовувати вапнування та органічну систему удобрення (вапнування, 
Нг + гній, 40 т/га), у результаті чого активність радіоцезію у насінні 
зменшується у 2,6 рази порівняно з контрольним варіантом.

Перспективи досліджень
Виходячи з вищевикладеного, при різному удобренні та вапнуванні, 

урожайність та якісні показники насіння змінюються в досить широких 
межах. При подальших дослідженнях доцільним є визначення залежності 
урожайності та посівних якостей насіння від вмісту в грунті елементів 
живлення. Завдяки цьому буде можлива розробка науково-обгрунтованих 
рекомендацій щодо застосування удобрення при вирощуванні нагідок 
лікарських і, як наслідок, одержання високих врожаїв якісного насіння з 
мінімальними затратами.
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СПРАЦЮВАННЯ ГАЛЬМІВНИХ КОЛОДОК АВТОМОБІЛІВ

У статті наведені особливості роботи гальмівних механізмів автомобілів при 
експлуатації в сільській місцевості; результати дослідження інтенсивності 
спрацювання гальмівних механізмів. Обгрунтована необхідність корегування 
періодичності регулювання гальм.

Питання підвищення безпеки дорожнього руху є першочерговими, їх 
актуальність з кожним роком зростає через збільшення чисельності 
автомобільного парку та підвищення інтенсивності дорожнього руху, що 
спостерігаетсн в даний час на Україні. Дослідження свідчать, що кожна 
п'ята відмова автомобілів КамАЗ, МАЗ, ЗИЛ пов’язана з порушенням 
працездатності гальм [І]. Тому технічний стан гальмівної системи значно 
впливає на безпеку руху транспортних засобів.

На ефективність роботи гальмівної системи автомобілів впливають 
конструктивні, технологічні, експлуатаційні та інші фактори [2, 3].

Експлуатаційні фактори залежать від дорожніх, транспортних, 
кліматичних умов і якості технічного обслуговування.

Дорожні умови характеризуються типом і станом покриття, 
повздовжнім профілем дороги, режимом руху, (таблица 1) [2].
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