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ДЕ ЗНАЙТИ СПРАВЖНІЙ КООПЕРАТИВ НА СЕЛІ?

Голова фермерського господарства
"Калина" з Вінничини, Андрій Любар�
ський сказав: "Я готовий хоч зараз без�
коштовно виділити вантажівку, трактор,
ще деяку техніку, але забезпечте нор�

мальне фінан�
сування, і да�
вайте створи�
мо хоч один
зразковий ко�

оператив, який
би займався чи

то благоустроєм
села, чи то інши�

ми проблемами�
показовий, чи то пак

зразковий, на основі котрого
можна було б учитися всім".

Розповідь про регіональний семінар
"Програма розвитку сільськогосподар�
ських обслуговуючих кооперативів на
2013�2020 роки як умови збереження
сільської місцевості", що відбувся напри�
кінці січня на Вінничині на сторінці 4.

ІНВЕСТИЦІЇ В ХХІ ТОЛІТТЯ!

Современные "умные" весы не только точ�
но взвешивают,, но и позволяют накапливать
информацию о взвешиваниях за любой проме�
жуток времени. Страница 7.

СОВРЕМЕННОМУ ФЕРМЕРУ �

СОВРЕМЕННОЕ ВЕСОВОЕ

ОБОРУДОВАНИЕ!

Читайте на сторінці 3.

Чи існують пільги для фермер�

ських господарств з оподатку�

вання? Які пільги та переваги

у фермерській діяльності в те�

перішній час?

XXIII ЗВІТНО�ВИБОРНИЙ З'ЇЗД АСОЦІАЦІЇ ФЕРМЕРІВ
ТА  ПРИВАТНИХ ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ УКРАЇНИ

У обласних та районних організаціях Асоці�
ації фермерів та приватних землевласників
України проходять конференції, де фермери
вирішують проблеми, що накопилися протя�
гом минулого року, діляться позитивним дос�
відом, будують плани на майбутнє, і звичайно
обирають своїх делегатів на ХХІІІ�й звітно�ви�
борний з'їзд АФЗУ, що відбудеться 15 лютого
в місті Києві.

Кожна обласна Асоціація має свою осо�
бисту думку стосовно майбутнього лідера
всеукраїнської організації. Частина підтри�
мала кандидатуру діючого президента Мико�
ли Миркевича, частина Івана Зайця, депутата
Верховної Ради багатьох скликань, а Київ�
ська � висунула свого представника � ферме�
ра з Переяслів � Хмельницького району Вік�
тора Шеремета. 

Інформація про претендентів на посаду
очільника фермерів читайте на сторінці 2.

Фермери Черкаської області перед початком обласної

конференції обговорюють виробничі питання та кандидату�

ру майбутнього президента.

Читайте на сторінці 5'6.
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БІОГРАФІЯ МИРКЕВИЧА МИКОЛИ СТЕПАНОВИЧА,

кандидата на посаду Президента АФЗУ, 

висунутого конференціями фермерів Полтавської та ряду інших областей України

Народився 28 листопада 1959 року в с.
Тарасо � Шевченкове, Олександрійського
р�ну, Кіровоградської області. Громадянин
України.

Трудову діяльність розпочав в рільничій
бригаді робітником колгоспу "Жовтень", з
1978 року по 1980 рік � служба в Радянскій
армії.  З 1991 року � голова фермерського
господарства "Земля".

Освіта вища: з 2001 по 2005 рік навчав�
ся у Івано  Франківському інституті права
економіки та будівництва за спеціальністю
"облік і аудит". В 2006 році закінчив Міжна�

родний науково � технічний університет і
отримав повну вищу освіту економіста. 

Виборні посади: 1990 � 1998 роки депу�
тат Цуцилівської сільської ради, 1998 �
2002 роки � депутат Надвірнянської район�
ної ради. З 2006 року � депутат Івано �
Франківської обласної ради, обраний го�
ловою постійної комісії обласної ради з пи�
тань розвитку села і аграрної політики.

З червня 2007 року по травень 2009 ро�
ку � займав посаду заступника начальника
головного управління агропромислового
розвитку обласної державної адміністрації.

Громадська діяльність:
�з 1992 � 2003 р. � голова Надвірнян�

ської районної АФЗ;
� з 1995 � 2003 р. � заступник голови Іва�

но �Франківської АФЗ;
� з 2003 � голова Івано � Франківської

обласної АФЗ;
� з 15 лютого 2009 р. � Віце �президент

АФЗУ, з травня 2009 на постійній роботі в
м. Києві АФЗУ на громадських засадах;

� з 15 лютого 2010 року � Президент
АФЗУ.Одружений. Склад сім'ї: дружина �
Оксана, донька �Мар'яна, син � Микола.

Фермер � це носій особливого способу
життя, стабілізуюча основа всього суспільс�
тва, національної автентичності, ментальності
й культури.

Асоціація фермерів України є однією з
найбільш організованих і впливових громад�
ських організацій в аграрній сфері країни і яв�
ляється представницьким органом фермер�
ського господарства, відповідно до статті 33
Закону України "Про фермерське господарс�
тво". Проте, в умовах затяжної соціально�еко�
номічної кризи села, зумовленої невизначе�
ністю в боротьбі політичних сил в державі, в
своїй діяльності зіткнулась з рядом нових
проблем та обставин, без врахування яких по�
дальша її діяльність буде неефективною і суто
формальною.

Враховуючи обставини та сучасні виклики,
спрямувати діяльність Асоціації фермерів та
приватних землевласників України по таких
напрямках:

І. В ОРГАНІЗАЦІЙНО'ПРАВОВІЙ СФЕРІ.

� активізувати роботу АФЗУ, та її регіо�
нальних організацій;

� провести регіональні наради�семінари
по чотирьох регіонах, де охопити всі обласні
організації, а також у Всеукраїнський день
фермера 19 червня провести фермерський
форум у Карпатах;

� забезпечити послідовну, наступальну
політику АФЗУ;

� розбудувати районні та обласні АФЗ;
� сформувати дієву, високопрофесійну ко�

манду;
� забезпечити виконання рішень Ради та

з'їздів АФЗУ;
� добитися виконання владою на всіх рів�

нях Законів України "Про фермерське госпо�
дарство", "Про особисте селянське госпо�
дарство" та інших важливих для селян законо�
давчих актів;

� забезпечити максимальну прозорість
роботи Асоціації та Укрдержфонду підтримки
фермерських господарств;

� забезпечити розробку та виконання
"Програми розвитку фермерства в Україні на
2014�2020 рр.";

� розширити зв'язки та поглибити співпра�

цю з фермерськими організаціями країн світу;
� консолідувати зусилля усіх фермерів, не�

залежно від регіону та партійної приналежності;
� поєднати у стосунках із владою конструк�

тивізм відносин та зваженість рішень з ради�
калізмом для розв'язання не вирішуваних
принципових питань розвитку фермерства;

ІІ. У ФІНАНСОВО'ЕКОНОМІЧНІЙ  СФЕРІ

� домогтися фінансування через держав�
ний бюджет виконавчої структури АФЗУ по всій
вертикалі від району до центральної дирекції;

� підготувати та домогтися прийняття Вер�
ховною Радою закону "Про єдиний фіксова�
ний земельний податок", який сплачувати
один раз на рік;

� домогтися довгострокового безпроцен�
тного кредитування фермерських госпо�
дарств на будівництво тваринницьких примі�
щень та придбання техніки та обладнання;

� домогтися зменшення або відміни непо�
мірного податкового тиску на селян, у першу
чергу 15�відсоткового податку з доходів фі�
зичних осіб;

� домогтися відновлення програми вапну�

вання грунтів;
� домогтися здійснення гарантованої пла�

нової політики держави яка давала можли�
вість в повній мірі забезпечити кредитними
ресурсами фермерські господарства через
Український державний фонд підтримки фер�
мерських господарств;

� запровадити чіткий та прозорий меха�
нізм сплати членських та благодійних внесків
до Асоціації.

Я твердо переконаний, що мої знання та
досвід фермера і громадського діяча, як голо�
ви районної, обласної АФЗ, президента АФ�
ЗУ, депутата сільської, районної, обласної
рад, Голови постійної комісії обласної ради з
питань розвитку села та аграрної політики, а
також енергія та безмежне бажання працюва�
ти на благо Українського села та Фермера до�
поможуть вирішити поставлені завдання і ста�
нуть запорукою нашого успіху!

Гуртуймося до праці за перемогу ідеа�

лів селянина�фермера!

Слава фермерам! Слава Україні! 

З Богом, друзі!

ПРОГРАМА КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТИ АФЗУ МИКОЛИ МИРКЕВИЧА

БІОГРАФІЯ ЗАЄЦЬ ІВАНА ОЛЕКСАНДРОВИЧА, 

кандидата на посаду Президента АФЗУ висунутого обласними конференціями Херсонської,

Донецької, Запоріжської, Черкаської, Львівської, 

Волиньської та Івано�Франківської областей.

Народився 5 липня 1952 р. в с. Лозниця,
Народицького району, Житомирської об�
ласті в сім'ї селян. Закінчив Українську сіль�
ськогосподарську Академію за спеціальніс�
тю економічна кібернетика в сільському гос�
подарстві, економіст�математик. У 1979�
1982 рр. навчався в аспірантурі Інституту
економіки АН УРСР. Також закінчив юридич�
ний факультет Київського університету ім.
Шевченка

У 1974�1975 роках � головний економіст
колгоспу ім. Леніна в селі Горошків Тетіїв�

ського району Київської області. У 1975�78
працював старшим економістом, старшим
науковим співробітником у Київській філії
Центрального інституту агрохімічного обс�
луговування в селищі Чабани Київської об�
ласті. У 1978�1979 та 1982�1990 роках пра�
цював на інженерських посадах та посаді
молодшого наукового співробітника Інсти�
туту економіки АН УРСР.

Громадсько�політична діяльність

Один з фундаторів українознавчого клу�
бу "Спадщина" при Київському будинку вче�
них, Товариства української мови ім. Т. Г.
Шевченка, Народного Руху України (за пе�
ребудову). Член Народного Руху України з
1989 до квітня 1999. З 1990 � застурник го�
лови Ради колеґії Руху. З жовтня 1991 р. до
березня 1999 р. � член Проводу Руху. З жов�
тня 1991 р. до березня 1992 р. � голова Ра�
ди колеґій, заступник голови НРУ. З верес�
ня 1992 р. � голова Київського крайового
Руху. До березня 1999 р. � член президії
НРУ. З жовтня 1997 р. до березня 1999 року
� заступник голови НРУ. З грудня 1999 р. до
січня 2003 р. � Член президії Центрального

проводу РУХу (УНР), 1�й заступник голови
РУХу.

З січня 2003 Іван Заєць � перший заступ�
ник голови Української Народної Партії, член
Центрального Проводу та Правління УНП.

У 2000�і роки член Президії Української
всесвітньої координаційної Ради та Президії
Товариства "Україна�Світ", член Національ�
ної Ради Конгресу української інтелігенції та
Головної ради Всеукраїнського товариства
"Просвіта". Голова Українського благодійно�
го фонду "Трипілля".

Парламентська кар'єра

Народний депутат України 1 скликання.
У парламенті обіймав посаду Голови підко�
місії Комісії з питань економічної реформи і
управління народним господарством. Вхо�
див до Народної Ради.

Народний депутат України 2 скликання.
У парламенті обіймав посаду заступника го�
лови Комітету у закордонних справах і зв'яз�
ках з СНД. Уповноважений член фракції НРУ.

Народний депутат України 3 скликання.
У парламенті був членом фракції Народного
Руху України. Обіймав посаду Першого зас�

тупника голови Комітету у закордонних
справах і зв'язках з СНД.

З 31.01.2000 до 29.05.2001 � Міністр еко�
логії та природних ресурсів України; член
Урядового комітету з реформування аграр�
ного сектору та з питань екології. З лютого
2000 до серпня 2001 � член Ради національ�
ної безпеки і оборони України.

Народний депутат України 4�го скликан�
ня. У Верховній Раді представляв фракцію
"Наша Україна" і фракцію Української На�
родної Партії. Уповноважений представник
фракції УНП.

Народний депутат України 6 скликання.
Член фракції Блоку "Наша Україна � Народна
самооборона". Заступник голови Комітету з
питань екологічної політики, природокорис�
тування та ліквідації наслідків Чорнобиль�
ської катастрофи.

Нагороди, державні ранги
Орден "За заслуги" ІІІ (12.1996), II

(07.2002) та I ступенів (01.2007). Орден кня�
зя Ярослава Мудрого V ступеня (12.2009). 

Програма кандидата на посаду Пре�

зидента АФЗУ редакції не надана.

Народився 2 січня 1963 року в с.Вес�
няне Поліського району Київської облас�
ті. Українець. Громадянин України з
13.11.1991 року. Постійно проживає на
території України.

У 1980 році закінчив Дібровську се�
редню школу Поліського району.

З 1981 по 1983 роки проходив стро�
кову військову службу.

Освіта вища. У 1989 році закінчив Ук�

раїнську сільськогосподарську академію
за спеціальністю "Зооінженер".

З 1989 по 1993 роки � головний зоо�
технік радгоспу "Прапор Леніна" Згурів�
ського району Київської області.

1993�1994 роки � заступник гене�
рального директора по будівництву МП
"Астра".

У 1995 році заснував фермерське
господарство "Геркулес" у с.Єрковці

Переяслав�Хмельницького району.
З вересня 2007 по листопад 2010 ро�

ку � голова Переяслав�Хмельницької ра�
йонної ради.

На даний час являюся головою ФГ
"Геркулес".

Депутат Переяслав�Хмельницької ра�
йонної ради IV, V скликання. Депутат Ки�
ївської обласної ради VI скликання. 

Одружений. Маю двох повнолітніх ді�
тей.

Разом з сім'єю проживаю у с.Єрковці
Переяслав�Хмельницького району Київ�
ської області.

До кримінальної відповідальності не
притягувався, судимості не маю. 

Програма кандидата на посаду Пре�

зидента АФЗУ редакції не надана.

БІОГРАФІЯ ШЕРЕМЕТА ВІКТОРА ВАСИЛЬОВИЧА,

кандидата на посаду Президента АФЗУ, висунутого конференцією фермерів Київської області.

XXIII ЗВІТНО'ВИБОРНИЙ З'ЇЗД АФЗУ
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Юристи обіцяють надавати досудову
допомогу по усіх питаннях аграрного
законодавства селянам Дніпропетров�
ської області.. Окрім професійних фа�
хівців до справи долучаться студенти�
добровільці з профільних спеціальнос�
тей. У громадській організації, що опіку�

ватиметься наданням правової допомо�
ги впевнені: у земельних законах чима�
ло складностей і аби люди не втратили
землю через незнання нюансів � їх не�
обхідно інформувати. Також проект
спрямований допомогти селянам підго�
туватись до вірогідних складнощів зе�

мельного документообігу після того, як
скінчиться дія мораторію на продаж зе�
мель. Юристи кажуть � віднайти їх мож�
на буде за даними, розміщеними в ор�
ганах земельних ресурсів та у асоціаціях
фермерів.

Захід проводиться в рамках проекту

"Об'єднуємося заради реформ!" (UNI�
TER), що виконується Pact в Україні за
фінансової підтримки Агентства США з
міжнародного розвитку (USAID), і про�
водиться спільно з Проектом USAID Аг�
роIнвест, що виконується компанією Кі�
монікс Інтернешнл.

БЕЗКОШТОВНІ ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ СЕЛЯНАМ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ

ПОРЯДОК ПРИДБАННЯ , ЗБЕРІГАННЯ,

ПЕРЕДАЧІ ІНШИМ ОСОБАМ, 

АБО ПРОДАЖ ЗБРОЇ
Відповідно до Постанови Верховної Ра�

ди України від 17 червня 1992 р. № 2471�XII
"Про право власності на окремі види май�
на" правом придбання мисливської глад�
коствольної зброї користуються громадя�
ни України, які досягли 21�річного віку, а
мисливської нарізної зброї � 25�річного ві�
ку, на холодну та пневматичну зброю �18�
річного віку. Кількість зброї, яку може мати
громадянин України, не обмежена, однак
власник зброї повинен забезпечити її бе�
зумовну схоронність. У разі наявності
трьох і більше одиниць вогнепальної, пнев�
матичної зброї, арбалетів приміщення (бу�
динок, квартира тощо) або сейф (шафа)
для її зберігання повинні бути обладнані
охоронною сигналізацією, автономною
або з виводом на ПЦН органів внутрішніх
справ.

При цьому спускові гачки мисливської
вогнепальної зброї повинні бути замкнені
курковими замками безпеки.

Для одержання в органах внутрішніх
справ дозволу на придбання мисливської
нарізної, комбінованої гладкоствольної,
пневматичної зброї, арбалетів громадяна�
ми подаються такі документи: письмове
клопотання щодо видачі дозволу на ім'я ке�
рівника органу внутрішніх справ. заповне�
на картка�заява, медичний висновок ліку�
вального закладу про відсутність протипо�
казань, що перешкоджають придбанню
зброї, сертифікат про проходження
обов'язкового профілактичного нарколо�
гічного огляду, довідка про проходження
вивчення матеріальної частини зброї, пра�
вил поводження з нею та застосування,
платіжне доручення (квитанція) установи
банку про оплату послуг за видачу такого
дозволу.

Для одержання дозволу на придбання
інших видів холодної зброї, її сучасних ко�
пій (кагани, мечі, шаблі, кортики, кинджали
тощо) з метою їх колекціонування грома�
дяни в органи внутрішніх справ за місцем
проживання подають заяву та квитанцію
про оплату послуг за видачу дозволу. Доз�
воли на придбання зброї видаються гро�
мадянам органами внутрішніх справ після
пред'явлення паспорта або документа,
який засвідчує особу. Невикористані доз�
воли мають бути повернені в органи внут�
рішніх справ

Для навчання практичній стрільбі гро�
мадян, що виявляють бажання придбати
зброю, дозволяється використання мис�
ливської вогнепальної зброї, яка належить
іншим громадянам, підприємствам, уста�
новам, організаціям. Навчання стрільбі
проводиться тільки на стрільбищах, мис�
ливських стендах і в інших спеціально від�
ведених місцях, ліцензованих МВС Украї�
ни, в присутності власника зброї та особи,
яка проводить навчання згідно з програ�

мою, визначеною МВС України.
Допускається оформлення в органах

внутрішніх справ документів на передачу
мисливської вогнепальної, пневматичної і
холодної зброї від одного власника іншо�
му. Це здійснюється за місцем обліку
зброї, яка передається працівником доз�
вільної системи в присутності її власника
та особи, що має дозвіл органів внутрішніх
справ на придбання цього виду зброї. При
цьому марка, калібр і номер зброї, що пе�
редається, а також прізвище, ім'я, по бать�
кові, адреса колишнього власника впису�
ються в дозвіл і в дублікат дозволу на прид�
бання. Записи завіряються підписом на�
чальника органу внутрішніх справ і печат�
кою. Дублікат дозволу повертається ново�
му власникові для постановки зброї на об�
лік за місцем проживання. Одночасно на
підставі здійсненої передачі зброї вносять�
ся відповідні записи в книгу обліку власни�
ків про зняття зброї з обліку. Також відпо�
відні зміни про цю зброю вносяться в А1С
"Арсенал".

(Витяг з Інструкції МВС України №622 від
21.08.98 р.)

КоАП Стаття 190. Порушення грома�
дянами порядку придбання, зберігання,
передачі іншим особам або продажу вог�
непальної, холодної чи пневматичної зброї

Придбання, зберігання, передача ін�
шим особам або продаж громадянами
вогнепальної гладкоствольної мислив�
ської чи холодної, а також пневматичної
зброї калібру понад 4,5 мм і швидкістю по�
льоту кулі понад 100 м/с без дозволу орга�
нів внутрішніх справ � тягнуть за собою
накладення штрафу від 0,15 до 0,25 нео�
податковуваного мінімуму доходів грома�
дян з конфіскацією зброї і бойових припа�
сів або без такої.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протя�
гом року було піддано адміністративному
стягненню за одне з порушень, передбаче�
них частиною першою цієї статті, � тягнуть
за собою накладення штрафу від 0,25 до
0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів
громадян з конфіскацією зброї.

КоАП Стаття 174. Стрільба з вогне�
пальної, холодної метальної чи пневматич�
ної зброї в населених пунктах і в не відве�
дених для цього місцях з порушенням
встановленого порядку

Стрільба з вогнепальної, холодної ме�
тальної чи пневматичної зброї калібру по�
над 4,5 мм і швидкістю польоту кулі понад
100 м/с в населених пунктах і в не відведе�
них для цього місцях, а також у відведених
місцях з порушенням встановленого по�
рядку � тягне за собою накладення штрафу
від 0,5 до одного неоподатковуваного міні�
муму доходів громадян з конфіскацією
зброї і бойових припасів або без такої.

Чи існують пільги для фермерських господарств з оподаткування?

Раніше звільнялися від оподаткування новостворені фермерські

господарства. Чи діє цей закон? 

Які пільги та переваги у фермерській діяльності в теперішній час?

Володимир, фермер, Одеська область, Ширяєвський район

Так дійсно. Свого часу фермери домоглися встановлення пільг та деяких
переваг для ведення фермерства, а саме:

1. Статтею 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"
передбачалося звільнення від оподаткування прибутку новостворених
фермерських господарств, отриманого від їх господарської діяльності,
терміном на три роки, а в трудонедостатніх населених пунктах � на п'ять
років.

2. Статтею 12 Закону України "Про плату за землю" звільнялись від
сплати за землю новостворені фермерські господарства протягом трьох
років, а в трудонедостатніх населених пунктах � на п'ять років з часу передачі
їм земельної ділянки у власність.

3. Фермерським господарствам надавалась державна підтримка на
поворотній основі терміном від трьох до п'яти років, а новоствореним та
фермерським господарствам з відокремленою садибою безповоротна
допомога.

4. За рахунок державних коштів здійснювалось виготовлення проекту
відведення земельних ділянок для фермерських господарств.

5. Голові або члену фермерського господарства надавалася відстрочка
від призову на строкову службу протягом трьох років з моменту отримання
земельної ділянки для ведення фермерського господарства.

Були і інші переваги у веденні діяльності фермерськими господарствами.
Станом на теперішній час, з прийняттям Податкового кодексу України,

який об'єднав всі закони зі сплати податків і зборів, звільнення від сплати
податку на прибуток новоствореними фермерськими господарствами
вилучили. І тепер не має такого стимулу створювати фермерське
господарство. 

До того ж  державна допомога фермерським господарствам практично
не надається.

Але переваги, які ще мають фермерські господарства на відміну від інших
суб'єктів підприємницької діяльності ще є: 

� звільнення від сплати податку за земельні ділянки новоствореними
фермерськими господарствами протягом трьох років, а в трудонедостатніх
населених пунктах � протягом п'яти років з часу передачі їм земельної
ділянки у власність (п.283.1.11 ст. 282 Податкового кодексу України). Знайте
свої права та використовуйте надані можливості.

Проте пільги та переваги в теперішніх умовах потрібно собі створювати
самими. На рівні європейських країн або Росії. 

А державні преференції фермерам потрібно відновлювати через
депутатів, політичні партії та єдину фермерську організацію � Асоціацію
фермерів та приватних землевласників України.

Результат залежить від докладених фермерами зусиль.

* Ваші земельні спори � наша головна біль
* Юридична підтримка під час земельного реформування
* Зареєструй з нами фермерське господарство 

та розвивай економіку держави
* Юридична консультація по земельному праву лише 

за 490 грн. (пропозиція діє з 15.04.2012 по 15.06.2012)
* Постійне консультування фізичних осіб лише 500 грн. 

на рік (кількість заявок обмежена)

т. + 380 44 528 30 94, + 380 44 528 30 54

Юридична компанія 

"Олексій Пуха і Партнери"
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ДЕ ЗНАЙТИ СПРАВЖНІЙ КООПЕРАТИВ НА СЕЛІ?

Прибувши у фермерське госпо�
дарство "Сольський", яке гостинно на�
дало залу для проведення цього важ�
ливого заходу (а приїхало на семінар
понад 200 учасників), ми спробували
зав'язати розмову хоча б з одним із
представників таких кооперативів й ли�
ше наштовхувалися чи то на жартівли�
ві, чи то скептичні відповіді: "А де ви ба�
чили такий кооператив?". Зрештою,
з'ясувалося, що на садибу до фермера
приїхали в основному теж фермери та
ще дехто із сільських голів, що теж пе�
реймається перспективами створення
кооперативів, а самих кооператорів
представляли хіба що скромні заготі�
вельники молока.

Тим часом з виступу президента
"Союзу учасників сільськогосподар�
ських обслуговуючих кооперативів Ук�
раїни" Івана Томича дізнаємося, що
Вінниччина якраз утримує першість з
розвитку таких кооперативів, і їх аж 84.
З усього видно, приємною була ця
цифра й для заступника начальника го�
ловного управління агропромислового
розвитку області Володимира Мельни�
чука, котрий теж наголосив на ній уже в
своєму виступі. Якщо врахувати, що
загалом в Україні на сьогодні є до 600
аналогічних кооперативів, то це, дале�
бі, й непогано, але які ж можливості ко�
оперативного руху загалом, чи стане
він рушійною силою у вирішенні гос�
трих проблем села, зокрема зайнятос�
ті населення і яке його місце, зокрема,
в зініційованій очільником Мінагрополі�
тики Миколою Присяжнюком програмі
"Рідне село" � на цих аспектах відразу ж
і зосередилася вся розмова.

Іван Томич висловив свою перекон�
ливу позицію: кооперативному руху
потрібна реальна підтримка держави і

підтримка на місцях. А потребу в самих
кооперативах диктує час і ситуація в аг�
рарному секторі, де сьогодні 60 відсот�
ків продукції виробляється в індивіду�
альних господарствах. До того ж 15
мільйонів українців мешкає на селі, і
обслуговуючі кооперативи стануть для
них ще й місцем для працевлаштуван�
ня. Та й світова практика засвідчує їх�
ню потрібність. Адже від 60 до 90 від�
сотків продукції сільського господарс�

тва у передо�
вих країнах сві�
ту реалізуєть�
ся через коо�
перативи.

Активізува�
ти діяльність у
розвитку коо�
перативів пот�
рібно ще й то�
му, що ми має�
мо трирічну пе�
рерву перед
розпродажем
земель сіль�
ськогосподар�
ського призна�
чення, і якщо
за цей час не

створимо реального захисту для селя�
нина, йому важко буде конкурувати зі
своєю продукцією з великими лати�
фундистами, � підсумовував свій вис�
туп Іван Томич. І не погодитись з його
аргументами було не можливо. Але як�
що у розвиткові кооперативного руху
зацікавлена й держава, то що ж ми ма�
тимемо на цей рік від неї для підтримки
і програми "Рідне село", й самих коо�
перативів?

Це питання учасники семінару ста�
вили й собі, й організаторам зустрічі.
Тим паче, що роздана учасникам зіб�
рання газета "Вісник Фермер України",
в якій було обліковане інтерв'ю з Іва�
ном Томичем, промовисто засвідчува�
ла: "Бюджет�2013 � найгірший з 2000
року". А в самому інтерв'ю Іван Томич
зазначав про цей бюджет: "Зовсім вик�
лючена підтримка українських ферме�
рів вперше з 1992 року. Нема обіцяної
підтримки сільськогосподарських обс�
луговуючих кооперативів. Відсутня під�
тримка дорадчих служб…". От тобі й
програма й турбота про рідне село!

Власне, про фінансування таких
потрібних обслуговуючих кооперативів
і наголосять наприкінці семінару його
учасники в своєму зверненні до Прези�
дента. Але поки що дехто із фермерів
та кооператорів виявляв і власні ініціа�
тиви щодо розвитку обслуговуючих ко�
оперативів на селі.

Почувши від організаторів семінару
про те, що поки що в Україні ми не мо�
жемо похвалитися жодним із таких ко�
оперативів, які вже є в Європі, голова
фермерського господарства "Калина"
з Чернявки Оратівського району (до
речі, один із перших учасників фермер�
ського руху на Вінниччині) Андрій Лю�
барський сказав: � я готовий хоч зараз
безкоштовно виділити вантажівку,
трактор, ще деяку техніку, але забез�
печте нормальне фінансування, і да�
вайте створимо хоч один зразковий ко�
оператив, який би займався чи то бла�

гоустроєм села, чи то іншими пробле�
мами� показовий чи то пак зразковий,
на основі котрого можна було б учити�
ся всім. Під
будь�які прог�
рами перш за
все потрібні
кошти, а в нас,
за що б не взя�
лася влада, �
всюди про�
вал…

� Проблема
не в тому, аби
створити коо�
ператив, � ска�
зала голова од�
ного з них, що
займається за�
купівлею моло�
ка від жителів
Станіславчика,
Людмила Ку�
лик. � Реалізую�
чи молоко на переробні підприємства,
ми все одно ледь зводимо кінці з кінця�
ми, Поголів'я корів зменшується. Голов�
на проблема � в закупівельних цінах. По�
бороти монополіста не можемо ні ми, ні
держава. Тож чи не пора будувати свої

переробні підприємства, кооперативні.
Але знову ж таки � на це потрібні кошти…

А сільський голова з села Кислиць�
кого Томашпільського району Олек�
сандр Слюсарчук закцентував увагу
на потребах селян в готових бізнес�
планах на домашні ферми, іншій доку�
ментації для ведення невеликого аг�
рарного бізнесу. В тому числі й обслу�
говуючих кооперативів.

Ще більше ідей та думок звучало в

кулуарних розмовах під час перерви.
Висловлювались навіть ідеї щодо по�
вернення молокозаводів, які визиску�
ють селян. в кооперативну власність
замість того, щоб будувати нові силами
кооперативів, які не мають на це фінан�
сової спромоги. Адже ніхто не питав
свого часу в тих же селян, кому роз�
державлені молокозаводи продава�
ти…

Чимало цікавих пропозицій було і
в голови правління асоціації ферме�
рів Вінниччини Інни Кухарчук. Зая�
вивши про готовність фермерів під�
тримати кооперативний рух, вона на�
голосила на необхідності в програмі
державної підтримки цього руху пе�
редбачити розвиток переробки про�
дукції, створити кооперативні заво�
ди, ринки збуту.

Одне слово, семінар не залишив
байдужим нікого з тих, хто брав у ньо�
му участь. Але водночас висвітлив
найголовнішу проблему � людям пот�
рібно не лише скидати розумні й акту�
альні ініціативи зверху, але й брати
реальну участь у вирішенні їх таки з
боку самої держави, місцевої влади.

За інформацією 

http://vinnichina.info

Автор: Леонід КИМАК

І які перспективи розвитку кооперативного руху на Вінниччині,

котра тут тримає пальму першості? Про все це зав'язалася гостра й

конкретна розмова під час регіонального семінару "Програма

розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на

2013�2020 роки як умови збереження сільської місцевості". 
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Компания ООО "Ориент вей", официальный дилер
крупнейшего мирового производителя фотосепараторов
компании "ANCOO", предлагает новое решение, которое
выведет чистоту вашего продукта на современный уровень.
Предлагаемое нашей компанией оборудование, использует
современный метод очистки � фотосепарация. С исполь�
зованием данного метода сорность конечного продукта со�
ответствует 0,01 % при производительности от 1'ой до 40

тонны в час.

Специалистами нашей компании разрабатываются все
необходимые решения для грамотной увязки фотосепарато�
ра под ваш производственный процесс с предоставлением
всех необходимых чертежей и учётом ваших требований.

Обучение вашего технического персонала с последующей
экзаменацией. 

Тех поддержку 24 часа в сутки.

Кунжут Овес Лен Арахис Фасоль Гречка 

Кукуруза Пшеница Ячмень Подсолнечник Пшено 

Семена тыквы Рис Соя Горчица Просо Вика 

Продукт равномерно распределяется по лоткам и в
свободном падении анализируется многопиксельными
камерами. Машина "видит", какое зернышко соответс�
твует хорошему цвету продукта, а какое плохому. Пос�
ле этого, плохое зерно выдувается специальными
эжекторами, которые способны из потока отстрели�
вать сжатым воздухом  отдельно любой сорный эле�
мент. 

Только фотосепараторы очищают множество куль�
тур от не желательных примесей, которые могут иметь

схожий размер и вес с хорошим продуктом, что в свою
очередь делает данное оборудование универсальным. 

Компания ООО "Ориент вей" приглашает всех
желающих испытать фотосепараторы на ваших про�
дуктах, что позволит вам легче рассчитать прибыль и
окупаемость.

При дальнейшем сотрудничестве мы обеспечим

Вас сертифицированным, качественным оборудо'

ванием от мирового производителя по приемле'

мой цене, оперативным и надёжным сервисом. 

Грецкий орех

СОВРЕМЕННОМУ ФЕРМЕРУ ' СОВРЕМЕННОЕ

ВЕСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ! 

Читайте на сторінці 7.

Аграрне виробництво сьогодні є одні�
єю з провідних експортно орієнтованих
галузей, яка забезпечує стабільність
гривні, та продовольчу безпеку країни.

За останні роки кількість інвестицій у
садівництво відчутно зросла. Зростаюча
популярність цієї галузі не залишає бай�
дужими людей, які до цього і не займа�

лися вирощуванням плодово�ягідної про�
дукції. Адже вітчизняний ринок ще і на по�
ловину не наповнений яблуками, а груші і
продукція ягідників займають лише п'яту
частину від потреби. Вигідне розташування
України дозволяє експортувати свою про�
дукцію як до Росії, так і в країни західної Єв�
ропи.

Іноземні компанії, які вже давно працю�
ють в Україні, на повну потужність викорис�
товують ці можливості, і не дивно � адже
витрати на виробництво в Україні � в декіль�
ка разів нижчі, ніж у Європі. А інвестиційний
клімат, створений для них в Україні �  відсут�
ність ввізного мита на основні засоби ви�
робництва, дешеві довгострокові кредити
від європейських банків � дають їм можли�
вість швидко налагодити роботу крупно �
товарного виробництва і успішно розвива�
тися.

Протягом багатьох ро�
ків садівництво України ба�
зувалося на застарілих
технологіях. Сьогодні роз�
роблені передові методи,
завдяки яким вже через 2�
3 роки після закладання
саду гарантовано отри�
мання урожаю на рівні 20 �
40 тонн високоякісних яб�
лук і груш з одного гектара.

"Якщо з двох гектарів
можна зібрати 100 тонн
яблук і швидко повернути
витрачені на закладання
саду кошти, то навіщо це
робити на 10 гектарах з
середньою урожайністю
10 тонн і більшими затра�
тами" (А. Хайде). 

Продовження 
на сторінці 6.

ІНВЕСТИЦІЇ В ХХІ
СТОЛІТТЯ!
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Замовлення №137803

ІНВЕСТИЦІЇ В ХХІ СТОЛІТТЯ!
Початок на сторінці 5.
Цей вислів голландського фахівця

можна вважати формулою інтенсивного
садівництва. Саме голландську модель
беруть за приклад садоводи всього сві�
ту. Підтвердження її ефективності більш
ніж очевидне � країна впродовж сімиде�
сяти років була лідером по виробництву
яблук у світі.

Досвід Нідерландів запозичили садо�
води Польщі і дуже швидко за об'ємами
виробництва плодів вийшли на лідируючі
позиції у Європі. Польські садоводи � а
це  переважно сімейні господарства �
швидко переконались, що маючи сад 5�
ти і більше гектарів і холодильник з регу�
льованим газовим середовищем
об'ємом 150 � 200 тонн, можна витрима�
ти будь�яку конкуренцію і не переживати
за своє майбутнє.

Висока продуктивність плодових на�
саджень забезпечується використанням
якісного садивного матеріалу, опти�
мальним загущенням карликовые дере�
вья (3 � 4 тисячі на гектар), краплинним
зрошенням. За умови випадання протя�
гом року 850 мм опадів, у Голландії не�
має жодного саду без поливу. Таке загу�
щення дерев у саду спонукало садівників
до пошуку. Нові типи крон з'явились не в
науково�дослідних установах, а були
запропоновані садоводами�практиками.
Найбільше поширення отримали крони
типу "струнке веретено" і "французька
вісь". Суть способу формування струнко�
го веретена полягає в тому, щоб придати
дереву виражений вертикальний напрям
росту, при цьому обмежуючи бічне галу�
ження. Стислість крони дозволяє розміс�
тити рослини на віддалі1 метродне від
іншого і добитися гарного освітлення.

Французька вісь за ефективністю ма�
ло поступається стрункому веретену,
потребуючи значно менших затрат на
фомуванння і обрізку. Формування про�
ходить практично без застосування сіка�
тора, шляхом відгинання гілок донизу,
що послаблює ріст дерева і спричиняє
раннє плодоношення, адже вся енергія
спрямована  на ріст плодів і утворення
нових генеративних бруньок � майбут�
нього урожаю. Обмеження вегетативно�
го приросту дерев досягається за раху�
нок перенесення строків обрізки на літ�
ній період � другу половину липня. Зас�
тосовуючи в садах французьку вісь, са�
доводи добиваються максимального за�
гущення дерев на одному гектарі (5700
дерев на1 га), отримуючи при цьому
максимальний урожай з одиниці площі,
зменшуючи навантаження дерев урожа�
єм, що дозволяє збільшити продуктив�
ний вік саду. Такі сади є звичайним яви�
щем, і не за кордоном, а у нас � на Вінни�
чині, де з 2000 року працюють цікаві ін�
вестиційні проекти (СП "Лука" і 600 гек�
тарний яблуневий сад "Агро Еталон").
Поряд є надсучасне переробне підпри�
ємство по виробництву плодово�ягідних
концентратів, з яких у Європі виготовля�
ють соки, продукти дитячого харчування,
йогурти, тощо. Українські грунтово�клі�
матичні умови є ідеальними для вирощу�
вання сертифікованої органічної продук�
ції.

На підтримку і розвиток вітчизняного

садівництва уряд спрямовує чималі кош�
ти із бюджету. Працює урядова програ�
ма відшкодування витрат на закладання
саду та на будівництво холодильників з
регульованим газовим середовищем.

Побудований оптовий ринок "Столич�
ний", так необхідний як споживачам, так і
виробникам плодоовочевої продукції.
Пріоритетними завданнями уряду є бу�
дівництво крупних надсучасних холо�
дильних комплексів, без яких розвиток
садівництва неможливий.

Отримання високих і сталих урожаїв
плодових насаджень залежить від уміло�
го і своєчасного застосування засобів
захисту проти широкого спектру шкідни�
ків і хвороб рослин, втрати від яких від�
чутно великі. Комахи по шкодочинності,
величезній кількості і широкому розпов�
сюдженню займають перше місце серед
шкідливих видів плодових культур.

Хвороби рослин також завдають
значних збитків садівництву. Вони про�
являються у порушенні нормальних фізі�
ологічних процесів (диханні, асиміляції,

випаровуванні води) і приводять до упо�
вільнення росту, частковому або повно�
му відмиранню тканин, зниженню вро�
жайності, а нерідко і до загибелі всієї
рослини.

Садівництво є галуззю, де викорис�
тання пестицидів має особливо інтен�
сивний характер, а негативні явища
пов'язані з їх використанням, такі як роз�
виток резистентності до пестицидів, по�

рушення агроценозу садів, забруднення
навколишнього середовища та збіль�
шення залишків пестицидів у плодах,
проявляється у найбільш гострій формі.

Сьогодні, коли далеко не всі виробни�
ки плодоовочевої продукції працюють на
користь споживачів, питання здорової та
безпечної їжі постало дуже гостро. Пло�
ди та ягоди � не просто продукт харчу�
вання а один із основних джерел вітамі�
нів та інших необхідних людині біологічно
активних речовин, що відіграють важли�
ву роль у профілактиці багатьох захво�
рювань.

Багато зусиль витратили науковці в
пошуках безпечних для довкілля засобів
захисту рослин. Традиційна стратегія
боротьби з шкідливими організмами по�
чала витіснятися новою, більш розумною
інтегрованою системою захисту рослин.
Ця система побудована на знаннях попу�
ляційної динаміки живих "ланцюгів" аг�
роценозів (рослин, організмів що їх пої�
дають, природніх ворогів фітотрофів �
хижаків, паразитів, патогенів), взаємодії
між ними і навколишнім середовищем, а
також з врахуванням вимог екологічної і
санітарно�гігієнічної безпеки як для ви�
робників, так і споживачів плодоовочевої
продукції. Йдеться про застосування у
виробничому процесі безпечних для
довкілля засобів захисту рослин. Їх дія
спрямована не на повне знищення шкід�
ників як виду, а вибіркова � припинення
життєвого циклу розвитку комахи на ста�
дії від яйця до личинки, або при переході
личинки від одного віку до іншого, ові�
цидний ефект � з відкладених яєць не
відроджуються гусені, та стерилізуючий
ефект � самиці відкладають нежиттєз�
датні яйця. Препарати належать до ма�
лотоксичних, не мають негативного
впливу на бджіл, довкілля та корисну ен�
томофауну. Останні на вітчизняному

ринку представляє, зокрема, компанія
"Сингента" , і виробник, співпрацюючи з
нею, набуває право використовувати для
вирощеного урожаю міжнародний то�
варний знак якості "Кращі продукти �
краще життя" й продавати свою продук�
цію як екологічно чисту.

Шкідливі комахи і кліщі, як і любі живі
організми можуть вражатися хворобами,
збудниками яких є бактерії, гриби, віру�

си. Розроблені науковцями компанії нові
препарати біологічного походження �
відносяться до нового класу інсектицидів
(натураліти) з унікальним механізмом дії.
Діюча речовина створена з грунтового
актиноміцету Saccharopolyspora spinosa.
Спінозіни є нейротоксинами, які блоку�
ють передачу нервових імпульсів, спри�
чинюють порушення руху та живлення
комах, нервове збудження, параліч та
загибель. Препарат має кишково � кон�
тактний характер дії, швидко всмокту�
ється в листя та має трансламінарну ак�
тивність. Його можна використовувати в
системах органічного землеробства.

Необхідно повернути в сади незаслу�
жено забуту корисну комаху � трихогра�
му � яка є природнім ворогом багатьох
шкідників саду і найбільш небезпечного �
плодожерки. Знаходячи яйця шкідника,
самка трихограми проколює оболонку
яйця і поміщає всередину своє крихітне
яйце. Личинка при сприятливій темпера�
турі 25�30 ?С відроджується через де�
кілька годин і зразу починає харчувати�
ся. Розвиток личинки триває 8 � 12 днів, і
по його закінченню доросла комаха роз�
рушує оболонку яйця і вилітає назовні.

Проходить декілька днів і запліднена
самка розшукує нового хазяїна. Так пов�
торюється 9�10 разів за сезон. Жовта
плодожорочна і безсамцева трихограми
пристосовані до життя в плодових на�
садженнях. Обидва види, на відміну від
звичайної трихограми, добре розліта�
ються і паразитують в яйцях метеликів,
надаючи перевагу яйцям яблуневої пло�
дожерки і листокруток. Плодожорочні
види трихограми в кількості до 1500 ко�
мах на одне дерево випускають в три
етапи. Ефективність трихограми дуже
висока, адже в її популяціях відроджу�
ється 75�90% самок, які активно заселя�
ють і знищують яйцекладки шкідників
саду.

Дієвим заходом в боротьбі з плодо�
жеркою є застосування феромонних
пасток. Шляхом відлову самців плодо�
жерки залишається назаплідненими
самки, і, як наслідок � немає потомства в
шкідника. Господарства, які застосову�
ють такі дієві методи захисту, мають
можливість ефективно реалізувати свою
продукцію.

Позитивним прикладом є відділи еко�
логічної продукції в деяких столичних
торгових центрах України. А в підмосков�
них Метіщах відкрився перший в СНД
екобазар, де продають продукцію фер�
мерських господарств з усього світу. На
метішинський ринок приїзджають мос�
квичі і жителі Підмосков'я, яким небайду�
же своє здоров'я. Було б добре, якби на
ринку "Столичний" був відкритий павіль�
йон екологічних продуктів, а господарс�
тва, які їх виробляють � мали можливість
централізованої реалізації такої вкрай
необхідної продукції.

На сьогоднішній день вже отримано
досить цінної інформації, яка допоможе
практикам без втрат перейти від тради�
ційних технологій, що базуються на че�
резмірному використанні синтетичних
пестицидів.

Статтю підготував 

Микола Лановенко
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СОВРЕМЕННОМУ ФЕРМЕРУ '
СОВРЕМЕННОЕ ВЕСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ!
Наверное, время разрухи и застоя в

сельском хозяйстве проходит, потому
что сегодняшние руководители крупных
животноводческих и растениеводческих
предприятий, а также фермеры начина�
ют оснащать свои хозяйства современ�
ной техникой, в том числе и весоизмери�
тельной.

ООО "Инновационная фирма "ГРАМ" �
производитель весового оборудования с
1990 года, специализируется на изготов�
лении электронных весов и дозаторов
разных типов и моделей.  Опираясь на
свой опыт, фирма "ГРАМ" предлагает
современные "умные" весы, которые не
только точно взвешивают, но и позволяют
накапливать информацию о взвешива�
ниях за любой промежуток времени. Это
могут быть как необходимые в любом хо�
зяйстве автомобильные весы, весы для
взвешивания животных, так и дозаторы,
бункерные весы, предназначенные для
взвешивания и учета сыпучих и жидких

продуктов, применяемые на элеваторах,
комбикормовых комбинатах и т.д.

Кроме того, если в хозяйстве сохра�
нились механические весы, специалис�
ты фирмы "ГРАМ" могут  в течение 2 ра�
бочих дней выполнить реконструкцию их
в электронные, заменив рычажную сис�
тему системой тензометрической. При
этом владелец весов сможет полностью
контролировать грузопоток, получит
возможность создать базу данных, де�
лать выборку и распечатку сведений за
любой промежуток времени.

Подобные работы выполнены нами в
текущем году в таких хозяйствах Донец�
кой области: как ООО "Агроинвест" (Ар�
темовский р�н, с. Владимировка, с.Кли�
новое), ФХ "Ольвия" (Артемовский р�н,
с.Богдановка), Агрофирма "Единство"
(Красноармейский р�н, с.Новоэкономи�
чесое); Луганской области: ООО "Агро�
Чернухинские курчата" (Перевальский р�
н, п. Центральный); ООО "Фидлайф"

(Кременской р�н, с. Бараниковка), ЗАО
"Меловской завод рафинированных ма�
сел "Стрелецкая степь" (п.Меловое),
ООО "КХП "Айдар�Борошно" (пгт.Ново�
айдар), Агрофирма "Поле" (Кременской
р�н, с.Невское); Харьковской области:
СОООК  "Рідний Край" (пгт.Боровая); АР
Крым  СП "Октярьское" (Красногвардей�
ский р�н, с.Полтавка) и др.

Наши отношения с покупателем весов
не заканчивается на внедрении. Мы вы�
полняем в течение гарантийного срока
техническое сопровождение весов. Срок
гарантии составляет: на весы � до 24 ме�
сяцев, на дозаторы  � до 18 месяцев. Пос�
ле окончания этого срока мы предлагаем
владельцу весов заключить договор на
послегарантийное техническое обслужи�
вание с пролонгацией на весь срок служ�
бы весового оборудования.

Стоимость наших весов доступна,
возможны различные варианты оплаты.

Сотрудничая с нашей компанией,

сельхозпроизводители получают такие
преимущества: во�первых, они получают
весы и дозаторы, полностью адаптиро�
ванные к требованиям конкретного хо�
зяйства; во�вторых, мы безусловно
обеспечиваем как профилактическое
обслуживание, так и срочные ремонтные
работы; в�третьих, мы являемся непос�
редственными производителями обору�
дования и поэтому можем оперативно
его изменять и, наконец, вы получаете
порядочного, ответственного и компе�
тентного партнера, на которого можно
положиться. 

ООО "Инновационная фирма "ГРАМ"
к вашим услугам! Звоните нам, и мы
предложим необходимое вам оборудо�
вание и наиболее выгодные для конкрет�
ного заказчика условия сотрудничества. 

Контакты: тел. (06262) 2'88'22, 

3'45'33; 3'88'36. 

e'mail: gram_slv@ukrpost.ua;

www.gram.com.ua

НА 82 РОЦІ ЖИТТЯ ПОМЕР

ГЕНАДІЙ УДОВЕНКО
Від імені Асоціації фермерів та при�

ватних землевласників України, Союзу

сільськогосподарських обслуговуючих

кооперативів та редакції газети вислов�

люємо глибокі співчуття близьким і рід�

ним у зв'язку зі смертю колишнього мі�

ністра закордонних справ України Удо�

венка Геннадія Йосиповича, добре ві�

домого дипломата, досвідченого дер�

жавного службовця вищого рангу, на�

родного депутата України III�V скли�

кань, постійного представника України

при ООН", прихильника розвитку фер�

мерства на Україні.

Удовенко зробив вагомий внесок у

зростання міжнародного авторитету Ук�

раїни, був активним державним діячем,

якого поважали в світі, неодноразово

підтримував фермерські ідеї та висту�

пав їх провідником у Верховній Раді Ук�

раїни.

РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ В ГАЗЕТІ “Вісник Фермер України”
(044) 501'78'23, (044) 501'78'24
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