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КРАЩЕ НЕ СІЯТИ ЗОВСІМ, 
НІЖ ПРАЦЮВАТИ У ЗБИТОК!

ВИПРОБОВУВАННЯ ПРАЦЕЮ І ЧАСОМ

ФЕРМЕРЫ ТАРАСЕНКО
СДАЮТ МОЛОКО ДОРОЖЕ

При ціні на пшеницю у 1450 грн./тонна,
яку пропонують на Запоріжжі – фактично у
бездощовій «пустелі» - виробнику нічого не

залишається. То ж ми вимушені будемо
скоротити розміри посіві на наступний рік.

Детальніше на сторінці 2.

Серед факторів успішного ведення біз-
несу більшість фермерів одностайно
називають вміння контактувати з людьми,
а ще – відповідальність перед партнерами
та справжню, непідробну любов до землі.
Погоджується з цим і Євген Леонідович,
голова СФГ «Якименко», що знаходиться у
селі Ярешки, що на Київщині.

Розповідь про господаря та його госпо-
дарство на сторінці 7 видання.

Цена молока, закупаемого молокозаводами у насе-
ления, уже давно стала предметом нареканий, судеб-
ных исков и даже забастовок со стороны селян. Эту
проблему никак не могут урегулировать ни на госу-
дарственном, ни на местных уровнях. Как, правило,
молокозаводы оправдывают низкие закупочные цены
на молоко высокими ценами на энергоносители и топ-
ливо. Но, оказывается, если подойти к проблеме с
точки зрения экономической эффективности и взаим-
ной выгоды, то ее можно успешно решить. Пример
тому - ПАО
«Купянский молочно-
консервный комби-
нат». Здесь внедри-
ли систему сдачи
селянам в бесплат-
ную аренду танков-
охладителей молока.
В о с п о л ь з о в а л и с ь
этой услугой и
супруги Светлана и
Владимир Тарасенко
из села Лизино
Белокуракинского
района Луганской
области. 

УКРАЇНСЬКИМ ДОРОГАМ
ПОТРІБЕН ГОСПОДАР

Раніше значна частина коштів на ремонт доріг збира-
лася і витрачалася на обласно-
му і міському рівнях. Місцева
влада намагалася утримувати
власні дороги у більш-менш
пристойному стані. У 2010-му
році за ініціативою екс-віце-
прем'єра Бориса Колєснікова
практично всі кошти були скон-
центровані в одному місці -
«Укравтодорі», і дороги стали
будувати і ремонтувати без кон-
курсів і тендерів у рамках так
званої процедури «закупівлі в
одного учасника».

Продовження на сторінці 10
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Таку позицію фермерів висловили
голови всіх обласних Асоціацій на поза-
черговому засіданні Ради АФЗУ, що від-
булася зранку 16 липня. Зокрема, із
заявами виступили представники
Запорізької, Дніпропетровської,
Рівненської, Кіровоградської, Черкаської
та інших областей України. Основна при-
чина бажання виробників суттєво змен-
шити посіви зернових полягає у збитко-
вості зернового бізнесу.

Микола Миркевич, президент
Асоціації фермерів та приватних зем-
левласників України: «При собівартості
пшениці у 1500 - 1600 грн. за тонну її ціна
на сьогоднішній день складає на місцях
1200-1300 грн./т. Це означає, що фер-
мер не тільки не виходить «в нуль», а ще
й залишається у збитку».

Згідно офіційних заяв Уряду, Україна
цьогоріч вийде на показники врожаю у
54 мільйони тонн. Великі врожаї вва-
жаються одним із першочергових факто-
рів падіння ціни. До того ж, хороші вро-
жаї в інших країнах суттєво впливають на
заниження світової ціни на зерно. Однак,
за даними експертів, ціна на зовнішнь-
ому ринку «просіла» не так катастрофіч-
но, як це сталося на внутрішньому ринку
України. Фахівці зазначають: середня
ціна на зернові за останні чотири місяці
поточного року на Чикагській біржі впала
приблизно на 5%, тоді як в Україні зерно
подешевшало більше, ніж на чверть.
Поточні ціни в середньому на 100-170
грн. на тонні нижчі проти відповідного
періоду минулого року. За даними екс-
пертів, ціна на експорт в портах України
на початку липня 2013року відрізняється
від того ж періоду 2012-го року усього на
1-5 у.о. за тонну.

Іван Ярмолюк, голова
Дніпропетровської АФЗ: «Витрати
фермера на вирощення озимої пшениці
на площі в один гектар становлять в
середньому 5 тис. грн. Закупівельна ціна
на елеваторі на сьогоднішній день –
1450-1470 грн./тонна. На місці – на умо-
вах франко-склад – у нас пропонують
1200-1300 грн. за тонну. При середній
врожайності у 20-30 ц з 1 га можливо
отримати близько 4 тис. грн. Це означає,
що фермер не тільки не заробив на про-
дажі зерна, а ще й залишився у збитку».

Віктор Гончаренко, голова
Черкаської АФЗ: «Цьогорічний врожай
пшениці на Черкащині в середньому ста-
новить 30 - 40 ц/га, ячменю – 8 - 15 ц/га.
При витратах на виробництво від 4400 до
5200 грн. з гектара нам пропонують ціну

на місцях – 1260 - 1600 грн./га, в залеж-
ності від якості врожаю. Навіть при най-
вищий вартості фермер залишається ні з
чим. Ситуація із зерном дуже нагадує
нещодавні проблеми із буряками.

Черкащина була одним із регіонів - ліде-
рів по виробництву цукрового буряка.
Нині цукрові заводи стоять. Така ж ситуа-
ція буде і з хлібом, якщо не прийняти
міри».

Такі самі дані надають фермери і з
інших регіонів України. Окрім того, не
слід забувати і про втрати на логістиці.
На сьогоднішній день 40% прибутку
забирають саме логістичні схеми.

Анатолій Довгань, голова
Запорізької АФЗ: «Складається вра-
ження, що всі навколо мають сільгоспви-
робника за жирного барашку, якого тіль-
ки й можна, що стригти та й стригти. На
сьогоднішній день всю логістику із влас-
ної кишені сплачує виробник. До речі,
перевалка у вітчизняних портах коштує в
два рази більше, ніж у європейських. При
ціні на пшеницю у 1450 грн./тонна, яку
пропонують на Запоріжжі – фактично у
бездощовій «пустелі» - виробнику нічого
не залишається. То ж ми вимушені буде-
мо скоротити розміри посіві на наступ-
ний рік».

Олександр Чубук, голова Київської
АФЗ: «Середні врожаї на Київщині цього
року становлять 67 ц/га. Це вважається
досить непоганим показником, однак,
радості у фермерів не викликає. Спад
закупівельних цін часто пов’язують із
зовнішнім ринком. До речі, наскільки я
знаю, ціни на СВОТ (Чикагська біржа)

останні два тижні стабільні. В США інте-
ресами виробника активно опікується
держава. Державного регулювання внут-
рішнього ринку цін в нашій країні фермер
поки не бачить. А тільки чує урядові звіти

про рекордні врожаї в 54 мільйони тонн.
Між тим, проблеми фермера на сьогод-
нішній день починаються зі ставки по
кредитах у 20 - 22% і завершуються
перешкоджанням діяльності на місцевих
рівнях. Структурні підрозділи Державної
інспекції сільського господарства
України, що сьогодні повинні допомагати
виробнику, тільки заважають і гальмують
процес». 

Для того, щоб піднятися з колін, фер-
меру України потрібно відчувати підт-
римку. І першочерговою вона повинна
бути від держави. Таку думку висловили і
учасники круглого столу «Щодо цінової
ситуації на ринку зерна та державної
фінансової підтримки фермерських гос-
подарств у 2013 році», який проходив в
рамках засідання Ради АФЗУ. Державні
закупівлі зерна у період активних жнив
здійснює Аргарний Фонд України. Згідно
офіційних даних, розміщених на сайті
фонду, інтервенційні ціни на зерно вро-
жаю 2012-2013 маркетингового періоду
наступні: 

Слід зазначити, що фонд закуповує
лише продовольчу пшеницю, нереалізо-

ваною залишається фуражна. Окрім
Аграрного Фонду, який в нинішньому
році закупив 1 мільйон тонн зерна, пра-
цювати на засадах стабілізації цін повин-
ні і інші державні оператори. Наприклад,
Державна продовольчо - зернова корпо-
рація. Але вона тільки планує розпочати
закупівлю озимих зернових під урожай
2014 року (!) по форвардних контрактах.
Коли запрацює спот, взагалі залишаєть-
ся таємницею. Чиновники радять фер-
мерам не продавати зерно з місць, по
штучно заниженим цінам. Чи хоча б
перечекати і не віддавати зерно першо-
му ж зернотрейдеру, який, звичайно,
запропонує набагато меншу ціну.
Порада корисна. Але для її здійснення
треба всім разом у кожному регіоні, у
кожному районі дати відсіч тим перекуп-
никам, що пропонують занижену ціну. І
визначити власну, прорахувавши всі вит-
рати на вирощення врожаю і заклавши
хоча б мінімальний прибуток. Проте,
активна діяльність влади у період жнив
повинна відчуватися сильніше – впевнені
фермери.

Іван Якуб заступник президента
АФЗУ, голова Чернігівської АФЗ: «Коли
майже всі регіони вже зібрали врожаї, ми
тільки розпочинаємо цю роботу. Тому
ціна наразі трохи вища за вже зазначені з
інших областей. Але вже є підозри, що
ціни будуть стрімко падати. Роль держа-
ви – втримати фермерів «на плаву».

Дмитро Українець голова
Рівненської АФЗ: «Хочеться, по-перше,
почути від уряду чіткі заходи щодо врегу-
лювання нагальної ситуації з цінами, а
також конкретні перспективні плани у
розвитку АПК. Окремим питанням
повинна підніматися тема умов лізингу
матеріально - технічного устаткування. В
Рівненській області більше 70% госпо-
дарств працюють зі старими сіялками та
комбайнами. Це значно знижує якість
врожаїв, темпи роботи і, відповідно, вар-
тість продукту».

Іван Андрійчук заступник прези-
дента АФЗУ, голова Кіровоградської
АФЗ: «Доречними залишаються питання
державної дотації сільгосппідприємцям
за умови всіх означених вище проблем.

Тільки за допомогою дотаційної схеми
фермер зможе закупити нову техніку,

КРАЩЕ НЕ СІЯТИ ЗОВСІМ,
НІЖ ПРАЦЮВАТИ У ЗБИТОК!

- пшениця 2 класу – 1 909 грн/тонна;
- пшениця 3 класу – 1 800 грн/тонна;
- пшениця 4 класу – 1 729 грн/тонна;
- жито 1 класу – 1 725 грн/тонна;

- жито 2 класу – 1 643 грн/тонна;
- жито 3 класу – 1 565 грн/тонна;
- ячмінь 3 класу – 1 567 грн/тонна.
* - ціни наведено з урахуванням ПДВ.
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забезпечити нові робочі місця, покращити
показники врожаю».

Заступник Міністра аграрної політики та
продовольства України Олександр Сень у
відповідь на всі питання, що наболіли у ферме-
рів за довгі роки важкої праці на рідній землі,
наголосив: «Держава робить все можливе для
стабілізування цін на внутрішньому ринку
зерна. Однак, повністю скерувати ринок уряд
не в змозі. На сьогоднішній день ми маємо 5
мільйонів тонн перехідних залишків зерна. В
минулому році таких залишків було 12 мільйо-
нів тонн. Це не підняло ціни, але й не дало
змоги їм впасти ще більше».

Олександр Сень також повідомив, що
питання цін перебуває на постійному контролі в
Кабінеті Міністрів України. Наразі прем’єр-
міністр України Микола Азаров дав профільним
органам доручення з приводу визначення
додаткових механізмів фінансування держав-
них закупівель зерна, запровадження методів
впливу на зменшення логістичного наванта-
ження та розробки механізмів оновлення
інфраструктури. Це все добре. Але робити
щось із закупівельними цінами треба вже
зараз, а не в перспективі, – впевнені виробни-
ки, фермери і експерти.

Микола Стрижак, перший заступник
президента АФЗУ: «В минулих роках ми бачи-
ли політику держави по врегулюванню цін. А
саме – коли уряд вперше визначив офіційну
закупівельну ціну на зерно. Тоді і трейдери
зреагували і змушені були підняти власні заку-
півельні ціни на кілька сотень гривень за тонну.
Держава показала, що вміє працювати над
питанням врегулювання цін. Якщо сьогодні
ринок переживає цінову кризу, залишається
всім фермерським зібранням допомогти уряду
знову повернутися лицем до громадян».

Висновком засідання стало підготування
офіційного листа-звернення до Президента
України Віктора Януковича і Прем’єр-міністра
України Миколи Азарова з вимогами терміново
вжити заходи для стабілізації ситуацію на ринку
зерна.

Президент АФЗУ Микола Миркевич наголо-
сив на терміновості поліпшення ситуації навко-
ло закупівельних цін саме органами державної
влади. Але головним чинником, що стримує
розвиток АПК, вважає Микола Степанович,
були і залишаються корупційні схеми на всіх
етапах виробництва. Поки існує негласна полі-
тика стягнення грошей з виробника за кожну
довідку, на кожному етапі транспортування
врожаю, в кожному українському порту – доти
впровадження інструментів щодо регулювання
ринку буде не суттєво ефективним.

Саме така думка звучала і на спільній прес-
конференції Асоціації фермерів та приватних
землевласників України зі Спілкою сільськогос-
подарських обслуговуючих кооперативів
України, що відбулася по результатах роботи
засідання Ради АФЗУ та круглого столу. 

Микола Миркевич, президент АФЗУ:
«Ми підготували ряд звернень до уряду з вимо-
гами стабілізувати ситуацію на ринку зерна, а
також встановити ціни не менші, ніж в минуло-
річному маркетинговому сезоні. В минулому
році державна закупівельна ціна на пшеницю 3
класу становила 1863 грн. за тонну. Більшого
ми не вимагаємо. Але дайте те, що було. Бо
інакше як змовою зернотрейдерів ситуацію, що
склалася, назвати не можна». 

Іван Томич президент Союзу сільсько-
господарських обслуговуючих кооперати-
вів України: «Одним із факторів падіння ціни є
заяви про рекордні врожаї у 60 мільйонів тонн.
Я авторитетно і професійно доповідаю, що ні
про які рекорди зараз мова не йде. Сьогодні по
пшениці, цілком зрозуміло, більший врожай
порівняно з минулим роком. Але ситуація по
регіонах є нерівномірною. На Миколаївщині, в
частині Одещини є господарства, які зібрали
озимих по 5 - 10 ц з гектара. Подальша діяль-
ність фермерів без підтримки влади стає
неможливою».

Після завершення прес-конференції, акти-
вом Асоціації фермерів та приватних земле-
власників України та Союзу сільськогоспо-
дарських обслуговуючих кооперативів було
прийнято рішення провести 23 липня Круглий
стіл, на який будуть запрошені всі зацікавлені
сторони: влада, виробники с/г продукції, зер-
нотрейдери.

КРУГЛИЙ СТІЛ УЧАСНИКІВ 
ЗЕРНОВОГО РИНКУ

Згідно ініціативи Асоціації ферме-
рів та Союзу кооперативів 23 липня
було прведено круглий стіл з учасни-
ками зернового ринку, на якому було
обговорено ситуацію, що викликала
різке зниження цін на ранні зернові. 

На запрошення ініціативної в
роботі круглого столу прийняли
участь представники Української
аграрної конфедерації (УАК), в особі
заступника генерального директора
Олександра Ярославського,
Українського клубу аграрного бізнесу,
в особі Ігоря Остапчука, представника
агрохолдингу Олега Бахматюка
«UkrlandFarming» в особі Юрія
Покладенко, представника перевіз-
ників в особі заступника директора
«Першої логістичної компанії», інших
зацікавлених організацій та представ-
ників засобів масової інформації.

Необхідно відзначити, що
Українська зернова асоціація не при-
йняла участі в цьому заході, але її
позиції озвучував та представляв
Олександр Ярославський, з УАК.

Розмова була відвертою та
гострою і на претензії сільгоспвироб-
ників про зумисний обвал цін зерно-
трейдерами було почуто про справжні
причини цього явища.

До об’єктивного факту зниження
світової ціни на зернові добавилися
постійно зростаючі витрати на

доставку зерна з поля до порту, як то:
дорогі, надумані, зарегульовані про-
цедури оформлення, перевезення
зерна з елементами відвертих без-
межних поборів, які складають понад
30 відсотків вартості зерна.

Наслідками обвалу закупівельних
цін для фермерів є катастофічна збит-
ковість вирощування зернових, що
економічно знищує вітчизняного
виробника, та в подальшому призве-
де до відмови вирощування українсь-
кого зерна або взагалі до припинення
господарювання.

За результатами круглого столу

було прийнято рішення про спільне
звернення учасників до Президента
України та Прем’єр – міністра щодо
здійснення невідкладних заходів по
усуненню причин обвалу закупівель-
них цін на зерно.

У випадку збереження ганебної
ситуації на ринку зерна представники
аграрної громадськості вирішили за
для захисту своїх прав в серпні скли-
кати Всеукраїнське селянське Віче за
участю селян, фермерів, виробників,
перевізників, та зернотрейдерів.

Прес служба АФЗУ

ЦЕНЫ НА НОВЫЙ УРОЖАЙ ПШЕНИЦЫ 

В УКРАИНЕ ПРОСЕЛИ ПОД ТРЕЙДЕРАМИ. 

КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?

Совсем недавно наткнулся на про-
шлогоднюю статью с Владимиром
Клименко – президентом УЗА (объ-
единение зернотрейдеров), в которой
он рассказывает о проблемах ценооб-
разования на рынках зерновых и мас-
личных культур и о преимуществах
прозрачного рынка, и о необходимо-
сти внедрения электронных техноло-
гий для торговли. Мол это существен-
но упростит работу всем участникам
аграрного рынка, а их, по мнению гос-
подина Клименко, более 60 тысяч (по
данным Минагропрода – около 56
тысяч).

Последние несколько месяцев
часто приходится слышать, что аграр-
ные лоббисты сетуют на то, что прави-
тельство хочет активизировать разви-
тие биржевого рынка и приучить
участников аграрного рынка к цивили-
зованным торгам в электронной тор-
говой системе на бирже. Такое пред-
ложение содержится в проекте поста-
новления Кабмина «Некоторые вопро-
сы развития товарного биржевого
рынка». Что предлагается? На базе
нескольких, наиболее важных, това-
ров проводить биржевые торги в элек-
тронной торговой системе, результа-
том которых должны стать сформиро-
ванные индикаторы рынка.
Обязательная торговля на бирже для
обычного фермера, который занима-
ется обработкой участка земли в 50-
100 га – не является обязательной.
Другое дело предприятия, которые
занимаются непрозрачным агробиз-
несом в промышленных масштабах,
или точнее сказать – агропромышлен-
ных. Аграрные холдинги и зернотрей-
деры закупают, экспортируют и пере-
рабатывают миллионные объемы
зерна и масличных культур.

Ценообразование на каждом из рын-
ков является абсолютно нерыночным
и полностью подвержено влиянию
мировой ценовой динамики, только с
одним очень тонким моментом: если
на мировых биржах цены снижаются
более-менее прогнозировано
(бывают редкие исключения, но они
обычно связаны с политическими или
экономическими кризисами), то в
Украине обвал цен происходит как
окат холодным душем в жаркий день.

Приведу один пример: в мае этого
года на парижской бирже MATIF, в
связи с переходом на ноябрьский
фьючерс нового урожая, цены снизи-
лись на 40$/t. Такое снижение было
ожидаемо участниками рынка, т.к.
контракт, на который «перекинулись»
все участники рынка, обращался на
бирже еще с 1 марта 2012 года и боль-
шинство участников захеджировали
свои ценовые  риски.

А что произошло на украинском
рынке? С начала маркетингового года
цены на пшеницу только за первую
неделю ушли в свободное падение с
уровня 2200 и сейчас колеблются на
уровне 1300-1350 грн/т. Разве такие
цены могут удовлетворить украинских
сельхозпроизводителей? При таких
ценах, представляется ли возможным
внедрять новые технологии и повы-
шать производство до уровня 60 ц/га
по пшенице и 80 ц/га по кукурузе?
Конечно же нет.

К чему приводит такой неэффек-
тивный принцип ценообразования на
нашем рынке? По данным исследова-
ния американских экспертов проекта
USAID, маржа зернотрейдеров в
Украине составляет около 19% на каж-
дой тонне, а на развитых рынках
Северной Америки и Европы – около

1%. Разница, как говорится, на лицо. В
этой связи, сразу припоминаются
заявления президента УЗА о том, что
доходность трейдеров в Украине
составляет 5-6 долларов на тонне.
Интересно, кто же из них прав…

По заявлению представителей
фермеров, затраты на 1 га в этом мар-
кетинговом году составили 3-5 тыс.
грн. Если учесть данные министерства
о средней урожайности пшеницы в
этом году на уровне 32,7 ц/га, то
можно легко посчитать себестои-
мость, которая, ну никак, не может
быть ниже 1000 грн/т. Аграрии – это
люди которые целый год тяжело рабо-
тают на земле и подвергаются огром-
ному риску как при производстве, так
и при хранении зерна, а здесь еще и
«цена подвела». Только если погода
влияет на производство, строятся
элеваторы и это, потихоньку, решает
вопрос хранения, то в вопросе цен я
вижу единственную проблему – неры-
ночный принцип ценообразования,
которое основано сугубо на принципе
«рынка покупателя». Здесь трейдер
«заказывает музыку» и совсем не
стесняется выжимать из рынка, что
называется «все соки».

Аграрные лоббисты вроде как
хотят угодить «и вашим и нашим»
говоря, о необходимости развития
рынка и в то же время тормозя разви-
тие высоколиквидной биржевой тор-
говли: «На сегодня, рабочий день мно-
гих участников зернового рынка начи-
нается с того, что его службы начи-
нают обзванивать и продавцов, и
покупателей, чтобы узнать, какая
сегодня рабочая цена в Украине: в
портах, на линейных элеваторах, в
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АБИ ЗАХИСТИТИ СВОЇ ІНТЕРЕСИ 
ФЕРМЕРИ ПОВИННІ ТРИМАТИСЯ РАЗОМ

26 червня у Хусті на базі готельного
комплексу фермерського господарства
«Урожай» (голова Якоб М.В.) відбувся
форум фермерів області. Він був при-
урочений Дню фермера. Представники
галузі з’їхалися з усього Закарпаття.
Почесним гостем з’їзду став Президент
Асоціації фермерів та приватних земле-
власників України Микола Миркевич. У
заході взяли участь начальник управлін-
ня агропромислового розвитку
Хустської РДА Степан Чепис, заступник
голови Хустської РДА Володимир
Пригара, колишній очільник обласного
управління АПР Іван Паук, депутат
обласної ради, фермер Петро Голубка,
керівники та члени родин фермерів
області, ветерани фермерського руху.

Організаторами заходу були лідери фер-
мерського руху області – голови район-
них фермерських організацій.

Зустріч проходила у вільній обстанов-
ці – щедро накритий фермерський стіл,
спілкування, обмін досвідом, обговорен-
ням стану справ в сільському госпо-
дарстві України та області, а після приві-
тань грамотами АФЗУ та обласної
обласної організації було відзначено
кращих господарів Закарпаття. Б у л о
порушено багато наболілих проблем –
наслідки приватизації та продажу землі,
варіанти співпраці з владою, відсутність
фінансування галузі. 

«У середині 2000-х представники
асоціації буквально «вмовляли» закар-
патців брати дотаційні гроші на розвиток
фермерської справи, - розповідає
Василь Моркляник, колишній директор
обласного фонду підтримки фермерсь-
ких господарств. -Коштів було стільки,
що іноді їх навіть повертали до держав-
ного бюджету. Свого часу 800 тис. гри-
вень залишилося в області не викори-
станими до кінця року (1999 р.), бо їх
просто не було кому отримати».

Тож, якщо у 2008 році на підтримку
фермерів області було виділено 36 міль-
йонів гривень, то у 2011 році ця сума
стала меншою в 10 разів – усього 3 міль-
йони. А минулого та цього року дотацій-

них коштів фермери не отримали взага-
лі, йшлося на засіданні.

Окрім того, державні гроші на розви-
ток своїх господарств фермери беруть
неохоче. Як показав досвід, кілька
сотень гривень допомоги часто обер-
таються для господарників перевірками
з усіх можливих інстанцій, а іноді, навіть,
загрозою ув’язнення.

Тому одним із нагальних питань стала
проблема співпраці фермерів із владою.
Зокрема, вирішили самі ініціювати нала-
годження контактів та відстоювання
своїх інтересів перед державою, аби
вирішити складні питання, запрошувати-
мемо на свої господарства представни-
ків влади, високопосадовців обласного
та районних рівнів. На жаль, вони не
завжди правильно зорієнтовані у момен-
тах діяльності середнього та дрібного
виробника, не володіють інформацією
про їх роботу і це призводить до сумнів-
них думок та висновків щодо дрібното-
варного виробника.

Виходить, що чиновників треба заби-
рати із кабінетів і везти на місця, аби
вони на власні очі побачили та зрозуміли
ситуацію в нашому бізнесі, кажуть фер-
мери.

Голова Асоціації фермерів та приват-
них землевласників Закарпаття Юлія
Пелешкей звернулася до своїх колег з

проханням використовувати українське
законодавство на свій захист. Якщо у вас
є якісь проблеми – звертайтеся до пред-
ставників Асоціації. Власний бізнес та
інтереси краще захищати законним шля-
хом, сказала пані Юлія.

«Заплатити «відкупне» можна…
Одному, другому, третьому…. Але усім
заплатити ви не зможете» - ця фраза
Юлії Іванівни викликала загальне схва-
лення серед присутніх у залі. Ми повинні
добитися того, щоб з аграрником раху-
валися, поважали його, як це відбуваєть-
ся в цивілізованих країнах, і, зрештою,
цінували його працю, яка не завжди є
прибутковою, але є святою.

В свою чергу, президент Асоціації
Микола Маркевич, закликав закарпатсь-
ких фермерів триматися разом:

«Подібні зустрічі, переговори, кон-
такти повинні нас консолідувати, - ска-
зав керівник. – Щоб відстояти свої
права, нам потрібно триматися разом,
захищати одне одного. Ми повинні ство-
рити потужний колектив, який би від-
стоював інтереси кожного свого пред-
ставника. Сила громадської організації –
в її членах. Лише в такому випадку галузь
має шанси на виживання».

Інформація надана головою обласної
організації фермерів Закарпатської
області Юлією Пелешкей

Хоч сьогодні власників домашньої
худоби серед закарпатців стає все
менше, понервувати через так званий
«м’ясо-молочний» закон доведеться
немалій частині наших фермерів. За
задумом українських парламентарів
уже через півтора року чи не в кожному
українському райцентрі повинні з’яви-
тися скотобійні та пункти прийому
молока. Ідея начебто хороша, та до її
втілення залишилося не так багато
часу. Як готуються закарпатські ферме-
ри до заповітного 2015 року, розпитую
у кількох представників галузі.

Один із них – Валентин Назаренко.
Чоловік серйозно розпочав займатися
вирощуванням ВРХ не так давно – 3
роки тому. За цей період на обійсті
фермера «назбиралося» понад вісімде-
сят голів. Молоко, м’ясо чоловік поста-
чає переважно для місцевих шкіл та
дитсадків. Про те, що після 2015 умови
реалізації м’ясо-молочної продукції
дещо зміняться пан Валентин звичайно
знає. Цікаво, що до самої ініціативи
уряду чоловік ставиться позитивно.

«У Чехії наприклад, господар не має
право забити свиню навіть «для себе»»,
- розповідає В. Назаренко. – Селянин
повинен везти тварину до найближчої
бійні. Там йому віддають уже готову,
оброблену тушу.»

«Часу до реалізації закону залиши-
лося небагато, а про скотобойні та
пункти прийому молока, так нічого й не
чути, - веде далі фермер. – Я вже й сам
цікавився, якими є умови для утриман-

ня бійні. Виявилося, що все не так про-
сто. По-перше будівля повинна знахо-
дитися на відстані кілометра від насе-
леного пункту. По-друге – на таку ж від-
стань вона має бути віддаленою від
господарства на якому утримують
худобу. Тож якби я й спробував побуду-
вати скотобійню поблизу свого села, це
мені не вдалося б. Єдина придатна за
законодавством ділянка знаходиться
на приватних паях. Думаю, більш
реально знайти відповідну ділянку за
межами міста».

Про перспективи втілення «м’ясо-
молочного» закону в життя вдалося
поговорити і з начальника управління
агропромислового розвитку Рахівської
РДА Дмитром Ігнатюком.

«Наскільки мені відомо, до Світової
організації торгівлі Україна вступила ще
в 2010, - каже посадовець. - Тоді ми
зобов’язалися виконати певні умови
перед організацією. Але, як бачите, ми
постійно запевняємо, що «хочемо до
Європи», а виконувати умови вступу не
дуже поспішаємо. Спочатку українські
законотворці попросили відстрочку на
рік – до 2011, а потім – іще на 4 – до
2015.» 

«Тягнути далі» нема куди, каже
чиновник.

Як готується Рахівщина до 2015?
Ми знайшли зараз кілька об’єктів, які

плануємо перетворити на повноцінні
скотобійні. Один із них уже на стадії роз-
будови. Було б добре, коли б такі уста-
нови можна було розміщувати через
кожні 15-20 км. Аби селянам було зруч-
но звозити свою продукцію. Та поки що
ми робимо все, що в наших силах.

Чи передбачено покарання за
збут м’яса із забитої власноруч тва-
рини та розповсюдження молока
без відповідних документів?

Ні, наскільки мені відомо законодав-
ство не передбачило штрафів у такому
випадку. Та без потрібної довідки м’ясо
чи молоко взагалі ніде не можна буде
продати. У такому випадку покарання,
мабуть, буде зайвим.

Кажуть, відсутністю скотобоєнь у
2015-му можуть скористатися пере-
купники. Мовляв, «липові» довідки
на м’ясо та молоко вони зможуть
діставати все одно. І скуповувати-
муть продукцію від селян за заниже-
ними цінами. Де правда, а де брехня
в цих чутках?

Скажу лише одне. Я не маю ніяко-
го відношення до перекупників. Тому
прокоментувати ймовірну ситуацію
із «липовими» довідками не можу.
Моє завдання – забезпечити потріб-
ну кількість боєнь та молочних пунк-
тів прийому. Цим я й повинен займа-
тися.

Ситуацію пов’зану з прийняттям
закону прокоментував для «Новин
Закарпаття» і Президент асоціації фер-
мерів та приватних землевласників
України Миколи Миркевич:

«Грати за правилами, а не правила-
ми – ось чого треба вимагати від укра-
їнських політиків... Закон прийняли
поспішно, не враховуючи реальної
ситуації в державі. У 2011 році я був
серед тих ініціаторів, які попросили
«відстрочки» для фермерів. Але, як
бачимо, 2015 рік наближається, а
активних зрушень у цьому напрямку як і
раніше немає. Без відповідних заходів з
боку держави цей закон може завести
нашу галузь в глухий кут…».

Отже, виходить, що через півтора
року на Закарпатті домашнє молоко та
м’ясо опиняться поза законом.

Так само, вимог вступу до СОТ,
може не пережити ціла закарпатська
традиція - ремесло гентешів. І хто зна,
можливо знаменитий фестиваль генте-
шів у селі Геча (на Берегівщині) також
заборонять?

ПРОЩАВАЙТЕ, ГЕНТЕШІ! 
ЧЕРЕЗ ПІВТОРА РОКУ З 

ЗАКАРПАТСЬКИХ РИНКІВ ЗНИКНЕ
ДОМАШНЄ МОЛОКО ТА М’ЯСО

Гентеші – м’ясники, власни-
ки м’ясних бутиків (угорське
слово).

Гентешами на Закарпатті нази-
вають професійних різників,
кожен з яких має свій професій-
ний підхід до цієї справи.
Загальним є лише один принцип –
все повинно відбуватися швидко і
без мук для тварин. Адже від
цього залежить смак м’яса. 

Але заколоти свинку – це не
саме головне в роботі гентеша.
Різник має швидко та правильно
розібрати тушу, відсортувати
м’ясо та сало.

І звичайно ж, більшість з них,
не аби які фахівці з приготування
традиційних Закарпатських страв:
бограча, гуляшу та перкельта.
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Відповіді на запитання підготувала юрист ТОВ «Олексій Пуха і Партнери»
Ганіч Дар’я

Запитання: Чи передбачені в чин-
ному законодавстві санкції щодо влас-
ників невпорядкованих (необроблюва-
них юридично чи фактично) земельних
ділянок?

Відповідь:
Якщо земельні ділянки не оброб-

ляються, то на них виростають бур’яни.
Невжиття заходів по боротьбі з бур’яна-
ми є адміністративним правопорушен-
ням, відповідальність за яке перед-
бачена статтею 52 Кодексу України про
адміністративні правопорушення і
тягне за собою накладення штрафу на
громадян від двадцяти до вісімдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян і на посадових осіб, громадян
- суб'єктів підприємницької діяльності -
від п'ятдесяти до ста неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян. У
випадку виявлення таких порушень
інспектори земельної чи природоохо-
ронної інспекції складають припис на
власника земельної ділянки про усу-

нення допущених порушень. Якщо
власник землі цього не зробив — не
переорав землю чи не скосив бур'ян,
інспектори накладають штраф. Також
можливе примусове припинення права
власності на земельну ділянку за рішен-
ням суду. Згідно із ст. 143 Земельного
кодексу України примусове припинен-
ня прав на земельну ділянку здій-
снюється у судовому порядку у разі:
використання земельної ділянки не за
цільовим призначенням; неусунення
допущених порушень законодавства (в
тому числі і засмічення земель заборо-
неними рослинами) в терміни, встанов-
лені вказівками спеціально уповнова-
жених органів виконавчої влади з
питань земельних ресурсів. Отже, якщо
власник необроблених та невпорядко-
ваних ділянок не виконує приписи
інспекторів земельної чи природоохо-
ронної інспекцій, його можна оштрафу-
вати або позбавити права власності на
підставі рішення суду.

Під час придбання сільської садиби
(будинку й земельної ділянки) я не при-
ділив належної уваги жорсткому розме-
жуванню землі з сусідом, сподіваючись
на мирне співіснування в дусі добросу-
сідства. Проте вже через місяць сусід,
за моєї відсутності, виорав прилеглу до
нашої ділянки землю, проклавши край-
ню борозну  практично під фруктовими
деревами, що дісталися нам від попе-
реднього власника як приватна влас-
ність. На зауваження, що потрібно було
б від дерев відступити, сусід цинічно
заявив, що буде так, як уже зроблено, а
його мати ще й додала, що згадану
виорану землю їй нібито подарував(?!)
попередній власник, відтак її кури,
свині, корова й телиця можуть у будь-
який час перебувати не тільки там, а
навіть на нашому подвір’ї.

У сільській Раді, куди ми звернулися
за поясненнями, тодішні голова і зем-
левпорядник порекомендували нам не
сваритися з сусідами за межу, а огоро-
дити свою ділянку парканом. Це було
зроблено шляхом встановлення огоро-
жі з сітки Рабиця, за наш кошт. Під час
натягання сітки сусід знову-таки напо-
ліг, щоб межа проходила по лінії
крайньої борозни, і встановив кілочок
просто під нашою яблунею. Ми знову-
таки не стали оскаржувати його дії, тим
самим надавши можливість сусідам
вдатися до обману при наступній при-
ватизації своєї земельної ділянки. В

результаті вони приватизували й ту
землю, яка ніколи їм не належала.

Запитання: Чи можливо перегляну-
ти межі приватизованих суміжних
земельних ділянок, якщо між сторона-
ми виник спір щодо їх розташування?
Що потрібно робити в такому випадку?

Відповідь:
Щоб приватизувати або передати в

оренду земельну ділянку необхідно
здійснити комплекс робіт. Так, для
визначення та відновлення меж
земельних ділянок проводиться
кадастрова зйомка землі, яка включає,
зокрема, і погодження меж земельної
ділянки з суміжними власниками та
землекористувачами (ст.198
Земельного кодексу України). На жаль,
порядок погодження меж землі при
проведенні кадастрових зйомок на
законодавчому рівні не визначений.
Відповідно до ч.2 ст.158 Земельного
кодексу України виключно судом вирі-
шуються спори з приводу володіння,
користування і розпорядження земель-
ними ділянками, що перебувають у
власності громадян і юридичних осіб.
Тому Ви маєте право вирішити свою
проблему в судовому порядку, проте
необхідно мати докази Вашої правової
позиції, документи, що доводять Вашу
правоту. Також необхідно написати
скаргу до прокуратури, сільської ради із
зазначенням всіх обставин, що сто-
суються справи.

Нещодавно сусідка чомусь виріши-
ла, що їй заважають дерева, які ростуть
на території нашої садиби, про що й
прокричала просто на городі в грубій
формі й дуже голосно, аби чули всі сусі-
ди й перехожі. Заспокоїти розлютовану
(без жодних причин) жінку не вдалося,
натомість вона обізвала нас нецензур-
ними словами. 

Запитання: Які засоби адміністра-
тивного чи кримінального характеру
передбачає чинне законодавство, аби
втихомирити хуліганку, що повинен
вчинити я?

Відповідь:
Дії Вашої сусідки підпадають під

ознаки дрібного хуліганства. Згідно зі
ст.173 Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення, відповідно до

якого дрібне хуліганство – це нецен-
зурна лайка в громадських місцях,
образливе чіпляння до громадян та
інші подібні дії, що порушують гро-
мадський порядок і спокій громадян.
Такий вид правопорушення тягне за
собою накладення штрафу від трьох до
семи неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або громадські
роботи на строк від сорока до шістде-
сяти годин, або виправні роботи на
строк від одного до двох місяців з від-
рахуванням двадцяти процентів заро-
бітку, або адміністративний арешт на
строк до п'ятнадцяти діб. На жаль, Ваш
город не є громадським місцем. Тому
Вашому випадку Ви можете звернути-
ся до міліції та  пояснити свою точку
зору сусідці. 

Внаслідок мого недогляду в доку-
менти про купівлю-продаж сільської
садиби не була внесена моя дружина.

Запитання: Прошу пояснити,
якими правами на дану садибу вона
користується, а також проконсультува-
ти яким чином можна виправити
помилку в згаданих документах.

Відповідь:
Відповідно до статті 317 Цивільного

кодексу України власнику належать
права володіння ,користування та розпо-

ряджання своїм майном. Оскільки вихо-
дячи  з наданої інформації Ви є власни-
ком сільської садиби, то, відповідно, Ви
маєте всі права на сільську садибу а.
Ваша жінка не має жодних прав на сади-
бу. Ви можете розпорядитися садибою
та передати права на її частку своїй жінці.
Так, згідно з частиною 1 статті 651
Цивільного кодексу України зміна або
розірвання договору допускається лише
за згодою сторін, якщо інше не встанов-
лено договором або законом.

ПОДАТОК НА НЕРУХОМІСТЬ СКАСОВАНО

Президент України підписав закон
яким фізичні особи звільняються від
сплати в 2013 році податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки,
оскільки потрібен певний час на форму-
вання реєстру його платників.

"У 2013 році органи державної подат-
кової служби не нараховують податок на
нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки фізичним особам - платникам
податку, і цей податок фізичними особа-
ми не оплачується", - вказується в доку-
менті.

Згідно з документом, для формуван-
ня реєстру податкова повинна до 1
липня 2013 направити власникам житла
за місцем їх реєстрації повідомлення
про звірку кількості належних їм жилих
об'єктів та розмірів їх житлової площі. У
свою чергу, власники житла до 31 грудня
2013 року мають звірити отримані від
податкової дані з інформацією на підста-
ві оригіналів документів про право влас-
ності на нерухомість. Після цього подат-
кова за місцем проживання платників
податку в 10-денний термін після завер-
шення звірки повинна надати відповідну
інформацію податковим органам за міс-
цезнаходженням об'єктів. При цьому
податок сплачується за місцем розташу-
вання об'єкта оподаткування.

Крім того, закон встановлює, що
податок на нерухомість за наявності у
фізособи кількох видів житла (квартира,
будинок) може розраховуватися виходя-
чи з сумарної житлової площі цих об'єк-
тів, при цьому передбачено зменшення
бази оподаткування на 370 кв. м від
цього показника. Така пільга надається
один раз за кожен базовий податковий
(звітний) період (рік).

Згідно з діючими нормами, податок
на нерухомість за наявності у фізособи
кількох видів житла (квартира, будинок)
розраховується окремо по кожному
об'єкту. "На сьогоднішній день є пільга
по сплаті податку на нерухомість: до 120
квадратних метрів на квартиру людина
не платить податок і 250 кв. м - за буди-
нок. Але ця пільга не сплачується лише
за один об'єкт: якщо ти маєш, наприк-
лад, дві хрущовки 120 квадратних мет-
рів, то на одну пільга спрацьовує, а за
іншу вже потрібно платити податок в
повній мірі.

Документ також передбачає більшою
мірою диференціацію шкали податків,
передбачивши введення податку в роз-
мірі 1% від мінімальної заробітної плати
за 1 кв. м для фізичних осіб, що воло-

* юри дич ний суп ро від ку пів лі та про да жу 
аг роп ро мис ло во го біз не су

* створення підприємств та професійних об'єднань
* супроводження зовнішньоекономічних 

та національних контрактів
* податковий контроль та планування
* ліцензії та дозвільні документи
* судовий захист

Телефонуйте та переконайтесь самі що з нами співпрацювати:
економно, просто та ефективно!

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

Юридична компанія 
"Олексій Пуха і Партнери"
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«В нашем районе проблема цены
на молоко стоит также остро. Но мало
того, что цена за собранное у селян
молоко низкая, так еще с ними рас-
плачиваются несвоевременно, - рас-
сказывает председатель
Белокуракинской райгосадминистра-
ции Александр Иванович Диденко, -
Мы пытаемся повлиять на ситуацию.
Встречаемся с селянами, объясняем
им, чтобы они со сборщиками молока
заключали договоры, в которых были
бы предусмотрены двухсторонние
интересы. Ведь, как получается -
договоров или нет вообще, или сдат-
чики там практически не имеют ника-
ких прав, а сборщики молока никаких
обязательств. И когда возникают про-
блемы с оплатой за сданное молоко,
то предъявить претензии сложно». 

А вот у фермеров Тарасенко таких
проблем нет, поскольку они заключи-
ли договор с Купянским молочно-кон-
сервным комбинатом. К тому же спе-

циалисты комбината установили у них
в специально подготовленном поме-
щении танк-охладитель молока ком-
пании Де-Лаваль на 500 литров.

«Программу «Фермер» мы начали
внедрять около 10 лет назад. В ней
предусмотрена установка охладите-
лей молока в небольших фермерских
хозяйствах, - рассказывает генераль-
ный директор ПАО «Купянский молоч-
но-консервный комбинат» Александр
Александрович Радченко, - В настоя-
щее время предприятие сотруднича-
ет с 22 фермерами в Харьковской и
Луганской областях. В общей сложно-
сти на закупку охладителей, их уста-
новку и другие сопутствующие рабо-
ты потрачено более 1,5 миллиона гри-
вен. Это серьезные расходы, но мы
идем на них, поскольку это гарантиру-
ет поступление качественного сырья
и соответственно производство каче-
ственной готовой продукции, а самое
главное  - веру в то, что ты настоящий
Фермер». 

При таком сотрудничестве выиг-
рывают не только фермеры, само
предприятие, но и потребители гото-
вой продукции. Что касается ферме-
ров, то стоимость закупленного у них
молока в этом случае выше, чем у тех,
кто просто продает свое молоко сбор-
щикам. «Цену молока мы назначаем
исходя из рыночной стоимости, но у
нас она выше. Если селяне из частно-
го сектора сдают молоко по 2,20, то
фермерам за первый сорт мы платим

3 гривны, за высший – 3,20, - расска-
зывает об условиях сотрудничества
руководитель сырьевого отдела пред-
приятия Сергей Александрович
Деркач, - После установки танка-охла-
дителя специалисты холодильной
службы проводят обучения фермеров
по правилам работы и эксплуатации
оборудования. Мы также бесплатно
предоставляем насосы и специальные
пищевые шланги для выкачки молока
из охладителя. А специалистами
сырьевого отдела проводятся обуче-
ние правилам процесса доения».

Что касается определения каче-
ственных показателей молока, то ана-
лиз на кислотность и плотность фер-
меры проводят самостоятельно.
Этому их также обучают специалисты
предприятия. К тому же водители
молоковозов умеют проводить подоб-
ные анализы и всегда могут оказать
помощь фермерам. Все остальные
показатели качества, которые не
были определены у фермера, опреде-

ляются в приемной лаборатории
самого предприятия. Оплата за
собранное молоко проходит два раза
в неделю. Фермер открывает счет в
банке, получает платежную карту и
предприятие перечисляет ему деньги.

Предприятие также предоставляет
беспроцентные ссуды на увеличение
поголовья дойного стада и закупку
кормов. «Размер ссуд составляет от
20 до 30 тысяч гривен. Так совсем
недавно в связи с небывалой засухой
мы предоставили тем же фермерам
Тарасенко ссуду в размере 20 тысяч
гривен с рассрочкой на 10 месяцев, -
рассказывает начальник сырьевого
отдела, - Кстати сказать, фермеры
Тарасенко, это одни из наших лучших
партнеров. Они соблюдают условия
содержания коров, кормления и
дойки. И молоко на их ферме только
высшего сорта». 

Фермеры Тарасенко держат 12
коров. После банкротства местной
агрофирмы, где Владимир работал
водителем, а Светлана бухгалтером,
они остались без работы. И всё бы
ничего - в селе, если не лениться,
прожить можно. Но в семье два сту-
дента и чтобы оплачивать их обучение
в вузах, родители решили заняться
подсобным хозяйством и завели
коров. К тому же советом всегда
помогала мама Владимира Мария
Константиновна. Она долгие годы
работала дояркой в колхозе и у нее
большой опыт в этой сфере. 

Работать приходилось много и
тяжело. Но основная проблема – это

сбыт продукции и особенно молока.
Поэтому, когда супруги Тарасенко
узнали все подробности сотрудниче-
ства с Купянским молококомбинатом,
то решили рискнуть. «После экскур-
сии в Сватовский район, где уже была
подобная ферма, мы поняли, что это
выгодно, - вспоминает Светлана, -
Судите сами, если в холодное время
года проблем с хранением молока до
приезда молоковоза нет, то летом это

проблема. А с танком-охладителем
эта проблема уходит». Но это только
один из плюсов, которые дает селя-
нам сотрудничество с комбинатом.
Это также гарантия сбыта молока. 

Для того, чтобы привлечь
фермеров для сотрудничества, спе-
циалисты Купянского молочно-кон-
сервного комбината проводили и про-
водят большую подготовительную
работу. «Мы общаемся с главами
районных администраций, сельскими
головами. Они сообщают о програм-
ме «Фермер» селянам, и потом
заинтересовавшимся людям мы рас-
сказываем об условиях сотрудниче-
ства и возим на экскурсии к тем фер-
мерам, которые уже успешно рабо-
тают с нашим предприятием, - делит-
ся опытом Сергей Деркач, - Недавно
мы приобрели еще четыре новых
охладителя той же компании Де-
Лаваль. И работу в этом направлении
будем продолжать. Да и селяне стали
понимать, что так работать выгодно.
Из Луганской области поступают
заявки с просьбой о сотрудничестве.
Но, к сожалению, из-за дальности не
все районы можно охватить. 

К тому же возникла еще одна про-
блема. Так, в соответствии с ветери-
нарным законодательством фермеры
и крупнотоварные молочные фермы в
независимости от количества про-
изведенного молока обязаны предо-
ставить предприятию ветеринарные
документы (ветеринарная справка
или ветеринарное свидетельство
Форма №2)». Но для выдачи ветери-
нарных документов необходимо про-
вести исследование сырого молока в
соответствующих ветеринарных
лабораториях. Казалось бы, все пра-
вильно - ветеринарная экспертиза
является гарантией качества молока,
но только вот затраты на нее довольно
высоки – около 4-5 тысяч гривен в год
(Приказ №96 Министерства аграрной
политики и продовольствия от 13
февраля 2013года).  Для некоторых
фермеров это неподъемная сумма и
она сводит на «нет» разницу в цене
между населенческим и фермерским
молоком. Причем, для обычных сдат-
чиков молока такие справки не нужны,
достаточно только разрешения от
районного ветеринара. Вот и получа-
ется, что одна государственная струк-
тура позаботилась о выделении насе-
лению дотаций на содержание молод-
няка крупного рогатого скота, а дру-
гая структура эти дотации «съедает». 

Но как бы там ни было, а число
селян, желающих работать с
Купянским молочно-консервным ком-
бинатом, растет. Однако  возможно-
сти предприятия не безграничны. И
окончательно решить проблему при-
емлемой стоимости и качества моло-
ка, закупаемого у населения, судя по
опыту Купянского молочно-консерв-
ного комбината, можно. «Сегодня
молока в Украине нет и предприятиям
выгодно устанавливать охладители в
частных подворьях. Ведь молокоза-
вод без молока - груда металлолома.
Сейчас в районе девять сборщиков
молока, это говорит о том, что
потребность в молоке есть. Если на
краю села держат всего одну корову,
то молоковоз туда все равно едет.
Значит, выгода есть», - отметил глава
Белокуракинского района Александр
Диденко. Конечно, выгода есть.
Особенно если посмотреть на цены на
молочную продукцию в торговой сети. 

Лариса Чайка, Луганск

Танк-охладитель на 500 л обеспечивает требуемое качество молока.

Высокая цена на молоко позволяет периодически оновлять стадо.

ФЕРМЕРЫ ТАРАСЕНКО 
СДАЮТ МОЛОКО

ДОРОЖЕ
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ВИПРОБОВУВАННЯ 
ПРАЦЕЮ І ЧАСОМ

Євген Якименко із тих, хто без-
мірно вірить у багату і щасливу
Україну. Із цього приводу у нього
власні міркування, власна точка
зору, хоча найефективнішим аргу-
ментом, звичайно ж, вважає найро-
дючішу в світі українську землю. Не
вбили цей оптимізм і невиправдані
сподівання та голослівні обіцянки
деяких політичних лідерів.
Натомість утвердилося розуміння

того, що в складний період станов-
лення України треба сподіватися не
на «доброго дядька», а лише на
власні сили. «Врятування потопаю-
чих – справа рук самих потопаю-
чих», – любить повторювати він
відоме прислів’я.

Утім, це прийшло пізніше. А тоді,
на початку фермерської діяльності,
просто було бажання спробувати
себе у новій іпостасі. Благо, що мав
для цього не тільки бажання, а й
уміння працювати на землі. А ще –
«золоті» руки і світлу голову. Знав і
досконало володів сільськогоспо-
дарською технікою, вмів майстру-
вати і слюсарювати і не втомлював-
ся освоювати новинки агрономічної
науки.

Власний агробізнес Євген
Леонідович розпочав двадцять років
тому. Тоді, у нелегкому 1991 році, це
навіть бізнесом назвати було склад-
но. Швидше – трудомісткою і ризи-
кованою справою. Перші земельні
«володіння» обмежувалися двад-
цятьма гекатами. Для їхнього обро-
бітку він практично із нічого створив
невеличкий автопарк: трактор від-
ремонтував власноруч, оскільки має
освіту автомеханіка, прикупив і
деяке знаряддя. Таких ентузіастів на
той час у районі було небагато. Та не
всі пройшли випробування працею і
часом. Дехто відразу покинув орен-
довані ділянки, інші це зробили пізні-
ше, а комусь агробізнес був просто
не до душі.

– Мене ж фермерство захопило, –
зізнається Євген Леонідович. –
Відчуваючи моральну підтримку дру-
жини та дбаючи про майбутнє своїх
дітей, котрі тоді ще підростали, я з
ентузіазмом взявся до справи. І зго-
дом переконався: хто вміло ходить
коло землі, тому вона щедро віддячує
за працю.

На початку становлення госпо-
дарства доводилося по-всякому.
Є.Л.Якименко розповідає, що і кре-

дит брав у банках, і позичав гроші у
знайомих. Але завжди був чесний і
перед собою, і перед людьми,
зарекомендував себе чоловіком
слова та надійним партнером. Нині
фермер будує свою діяльність на
принципах довіри, тому атмосфера
взаєморозуміння прижилася не
тільки у стосунках із колегами, а й у
трудовому колективі господарства.

Успішне господарювання

Є.Л.Якименка належно оцінили й
односельці. 2000 року вони віддали
фермеру в оренду земельні наділи
на території Лехнівської та
Ярешківської сільських рад, тому
нині у розпорядженні господарства
– 440 га землі. На ній фермер виро-
щує яру та озиму пшеницю, ячмінь,
кукурудзу, соняшник. А це дає
змогу дотримуватися сівозміни, не
виснажуючи землю моно- чи вигід-
ними у фінансовому плані культура-
ми, як це практикують окремі фер-
мери. Цим Євген Леонідович підт-
верджує, що господарювати на
землі він узявся всерйоз і надовго.

Та перш ніж примножувати
земельні угіддя, Євген Леонідович
розумів, що землю потрібно ще й
чимось обробляти, засівати, збира-
ти на ній урожай. Тобто мати техніку
і відповідне знаряддя. Проте тоді
навіть великі колективні сільгосп-
підприємства не мали фінансів,
щоб придбати модернізований

потужний трактор чи комбайн, а що
вже говорити про фермерів.
Допомагала взаємовиручка і
неабиякий ентузіазм. Як результат
– нині СФГ «Якименко» повністю
забезпечене технікою, до того ж
вона постійно оновлюється.

Ладиться все і в трудовому

колективі господарства. Працюють
сумлінно, без порушень трудової
дисципліни, із бережливим став-
ленням до техніки та стовідсотко-
вою віддачею в роботі.

Із не меншою відповідальністю
ставиться фермер і до своїх орен-
додавців – власників земельних
паїв. При розрахунку вони мають
вибір: отримати плату зерном чи
грішми. І такий віріант задовольняє
кожного. Сільчани відгукуються
про фермера як про доброго гос-
подаря, вмілого керівника, розпо-
відають не лише про його ділові
якості, а й про людяність, мораль-
ність, чуйність, готовність прийти
на допомогу. Це все – складові
успішного і ефективного господа-
рювання.

СФГ «Якименко» завжди охоче
допомагає Ярешківській сільській
раді, школі, медамбулаторії.
Нещодавно було виділено 9 тисяч
гривень для закупівлі будівельних
матеріалів. І це – скоріше правило,
аніж виключення з нього. Євген
Леонідович ніколи не відмовляє на
прохання допомогти селу, навпаки

УКРАЇНСЬКИЙ ДУХ

Дух землі і природи,
Дух повітря і води, 
Дух нестримної свободи, 
Дух кохання і краси.

Він витає, він літає 
по крутих вершинах гір
І співає горду пісню
з солов’їних, щирих слів.

Дух козацький, дух бурлацький,
Дух гарячий і палкий.
Він безстрашний:
Не боїться ні меча, ні кайданів.

Дух величний, як Дніпро
І зелений, як діброва.
Він витає між курганів, 
і загублених могил, 
промовляє голосами
душ живих, що полягли

Дух спрацьованих долонь
Через працю неупинну, 
На святій і благодатній, 
окривавленій землі.

Дух правдивого кохання, 
як п’янкий весняний цвіт
із вишневих тих садочків,
де співають солов’ї.

Український! Дух Вкраїни, наймилішої землі!
Лиш із щирої любові він народиться в тобі.

Щастя 
Щастя - це коли яскраво сонце світить.
Щастя - це коли ростуть маленькі діти.
Щастя - це коли цвітуть навколо квіти.
Щастя - це коли співає пташка літом.
Щастя - це коли сім’я сідає їсти.
Щастя - це коли зимою дім нагрітий.
Щастя - це коли батьків вітають діти.
Щастя - це коли завжди у домі світло.
Щастя - це коли кохання є взаємним.
Щастя - це коли розмова йде відверто.
Щастя - це коли аж подих завмирає, 
а веселі очі радістю палають.
Щастя треба тільки добре розгледіти.
Щастям може кожен справді  володіти.
Щастя - це не сон і не легенда,
це момент, який треба схопити.

Зайцева Марія - Уляна

В’ячеслав Євгеновичі в економічних питаннях фахівець, 
і на комбайні працює з задоволенням.

Господарство у Якименків – сімейне: берегиня родинної справи,
дружина Олена Олександрівна, права рука та помічник син Слава,

донька Ірина – бухгалтер господарства.

Велика увага сучасній техніці –
запорука вдалого господарю-

вання фермераЯкименко.

– всіляко сприяє його відродженню.
Фермерський бізнес для Якименків став родинною

справою. Син Слава, економіст за освітою, права рука
Євгена Леонідовича і його перший помічник у полі: і за
комбайнера попрацювати може, і в економічних питан-
нях знається. Донька Ірина – головний бухгалтер госпо-
дарства, сфера її обов’язків – звіти, податки, економіч-
ні прогнози, адже за освітою вона фінансист.

Справжньою берегинею і родинної справи, і родин-
ного затишку є дружина Олена Олександрівна. Вона –
вправна господиня, дбайлива мама і любляча дружина.
«Погода» у їхньому домі – завжди сприятлива, там
немає місця сваркам чи образам. Євген Леонідович
вдячний за це своїм рідним і розуміє, що сім’я – основа
і запорука професійного успіху.

Завершуючи розмову, Є.Л.Якименко зазначає:
– Бажання працювати на результат допомагає вижи-

вати за будь-якої економічної ситуації. Єдине, що
потрібно нам від держави, – стабільні правила гри на
аграрному ринку. Тоді Україна заробить пристойні
кошти на своєму безцінному багатстві – землі.
Відповідно зможуть розвиватися прикладні галузі,
зокрема, сільгоспмашинобудування. Хіба купували б ми
імпортну сівалку чи культиватор, якби мали якісні укра-
їнські? Звісно, ні. Я ж живу за власним принципом:
любити Україну, український народ, українську землю,
українську колискоу мову. Це моє життєве і професійне
кредо.

Жанна Гаркавенко
Фото О.Надоленка



№ 13-14 (311-312)

ЛИПЕНЬ 2013  ро ку8

ПЕ РЕД ПЛАТ НИЙ ІН ДЕКС – 21591 РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ТЕЛ.: 044L501L78L23, 044L501L78L24

ПОДАТОК 
НА НЕРУХОМІСТЬ 

СКАСОВАНО

діють різними видами житла, сумарна
житлова площа якого не перевищує 740
квадратних метрів і в розмірі 2,7% при
перевищенні 740 кв. м.

При цьому зберігаються ставки
податку у розмірі не більше 1% для квар-
тир житловою площею не більше 240
квадратних метрів і будинки не більше
500 кв. м, а також 2,7% для квартир жит-
ловою площею понад 240 квадратних
метрів і будинки понад 500 квадратних
метрів.

Відповідно до закону, ставки податку
для юридичних осіб становлять 1% для
квартир, житлова площа яких не переви-
щує 240 квадратних метрів і будинків
площею не більше 500 квадратних мет-
рів, і 2,7% для квартир з житловою пло-
щею понад 240 квадратних метрів і
будинків понад 500 квадратних метрів.

Документ також розширює список
громадян, яким можуть бути надані
податкові пільги на один об'єкт, допов-
нивши його категоріями дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання, дітей-інвалідів, що виховуються
одинокими матерями. Крім того, до
списку податкових пільговиків внесли
житло, що належить монастирям, а
також не більше двох житлових об'єктів
для інших релігійних організацій.

За інформацією інтернет-ресурсу
www.rada.gov.ua

Початок на сторінці 5

КООПЕРАТИВНИЙ РУХ В УКРАЇНІ
НАБИРАЄ НОВИХ ОБРИСІВ

За сприяння Програми технічної
допомоги ЄС ТАІЕХ і Міністерства аграр-
ної політики та продовольства України
22 - 23 липня 2013 року у Києві відбувся
«Семінар з питань вивчення
Європейського досвіду запровадження
державної політики щодо розвитку і
функціонування сільськогосподарських
кооперативів».

Учасниками семінару були 150 пред-
ставників обласних і районних управ-
лінських структур, освітяни та науковці,
сільські голови й власне кооператори.
Експерти Лор Менар та П'єр-Франсуа
Вакі із Франції, Себастьян Бальчерак з
Польщі, Флавіо Каммі та Стефано Коччі з
Італії надали інформацію з питань євро-
пейських законодавчих аспектів з еконо-

мічної діяльності та особливостей ство-
рення обслуговуючих кооперативів,
менеджменту в кооперативах, цінової
політики та маркетингу. Гарячі дискусії
виникали під час обговорення діяльності
кооперативів в Україні під час виступів
Президента СУСОКУ Івана Томича,
директора ДУ НМЦ «Агроосвіта» - Ірини
Синявської та інших доповідачів.

Після дводенних дискусій, чи не
вперше, різні за своїм соціальним стату-
сом люди дійшли згоди щодо необхідно-
сті створення Всеукраїнської громадсь-
кої експертної кооперативної ради.

Координаторами створення ради
було запропоновано наступні кандидату-
ри:

Зіновчук Віталій Володимирович -

д.е.н., професор Житомирського націо-
нального агроекологічного університету;

Кононенко Василь Парфенійович -
виконавчий директор Союзу учасників
сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів України;

Синявська Ірина Максимівна - дирек-
тор ДУ «НМЦ «Агроосвіта»;

Фурсенко Микола Іванович - голова
Всеукраїнської асоціації сільських та
селищних рад.

Одним з головних завдань ради стане
розробка нових підходів до формування
класичної кооперативної моделі та її
адаптація до умов сучасного ринку. Ця
діяльність здійснюватиметься за допо-
могою проведення постійної експертної
оцінки та удосконалення наявних інфор-
маційних матеріалів, які стосуються роз-
витку та практичної діяльності СОК, під-
готовки нових рекомендацій та їх поши-
рення серед усіх зацікавлених кіл.

Вже у вересні спільні рекомендації,
розроблені науковцями, кооператора-
ми, лідерами сільських громад, будуть
обговорені на наступному семінарі. Суть
їх полягатиме в конкретних пропозиціях
владі, щодо вдосконалення норматив-
но-правової бази та форм державної
підтримки, і суспільству, щодо необхід-
ності об’єднання у господарюванні та
інших сферах життя. Кооперація формує
націю – наполегливу та відповідальну.

Василь Кононенко, виконавчий
директор ССОКУ

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КООПЕРАТОРІВ
У червні поточного року, на базі ДУ«НМЦ «Агроосвіта» відбувся дводенний навчальний

семінар з розвитку обслуговуючої кооперації в Україні. Учасниками семінару стали 27 вик-
ладачів аграрних вузів країни – консультантиРегіональних навчально-практичних центрів
розвитку сільських територій. До програми навчання увійшли питання з підготовки статут-
них документів кооперативів, розроблення бізнес-плану, змін у законодавстві, співпраці з
організаціями  міжнародної технічної допомоги. Учасники семінару поділилися  практич-
ним досвідом,який вже напрацьований в регіонах та під час  обговорення результатів
навчання визначили необхідність збільшення  вищими навчальними закладами скоорди-
нованої активності з допомоги сільським громадам, членам ОСГ, органам виконавчої
влади та органам місцевого самоврядування у становленні обслуговуючих кооперативів.
Після звершення навчання, кожен учасник отримав сертифікат "тренера-консультанта з
розвитку СОК".

Відтепер всі, кого цікавлять практичні консультації щодо створення СОК в областях
можуть звернутися до консультантів навчально - практичних центрів розвитку сільських
територій при ВНЗ відповідно до таблиці:

Проект АгроІнвест звертається із запрошенням до українських сіль-
ськогосподарських обслуговуючих кооперативів подавати заявки на
отримання гранту для втілення проекту «Розвиток спроможності органі-
зацій виробників сільськогосподарської продукції», метою якої є розви-
ток спроможностей організацій виробників з надання послуг своїм чле-
нам, розбудова ланцюгів доданої вартості продукції, що виробляють
члени даної організації та покращення доступу до каналів її збуту.

Тривалість впровадження грантового проекту повинна становити від
12 до 18 місяців, починаючи з жовтня 2013 року. Передбачається, що для
виконання проектів буде надано сім грантів до 200 000 грн кожен.

Виплати будуть здійснюватись на основі компенсації фактичних вит-
рат або у вигляді траншей після завершення відповідних узгоджених ета-
пів. Усі витрати гранту повинні бути прийнятними, асигнованими та
обґрунтованими. Внесок Заявника або фінансування третіх сторін пови-
нен складати не менше ніж 50% від загальної суми проекту.

Додаткову інформацію можливо отримати на Інтернет-сайті Проекту
АгроІнвест - www.agroinvest.org.ua.

Прес-служба ССОКУ

СІМ ГРАНТІВ ДО 200 000
КОЖЕН ВІД АГРОІНВЕСТУ

У 2012 році в Європейському
Союзі менше половини фермерів,
що спеціалізуються на виробництві
молока, були прибутковими. Ще
невелика частка виробників
балансує на межі рентабельності.
Такими є результати міжнародного
порівняння витрат на виробництво
молока, які були представлені на
щорічному Конгресі Асоціації
«Європейські молочні фермери», що
проходив у м. Фалькенберг (Швеція)
з 26 по 28 червня поточного року.

Ситуація з молочним бізнесом у
ЄС досить складна. Всього 44%
фермерів, які входять до

міжнародного порівняння витрат
виробництва, змогли в минулому
році генерувати прибутки. «Лише
27% виробників молока були
прибутковими за рахунок власної
підприємницької діяльності, решта
17% стали прибутковими за рахунок
дотацій», -  стверджує Тарас
Гагалюк, директор агенції
«AgriSurvey».

За словами експерта, у 2012 році
в ЄС менші за розміром фермери
показували кращі результати
діяльності, ніж великі, тому що в них
було менше проблем із

У ЄВРОПІ 50 % ВИРОБНИКІВ
МОЛОКА ЗБИТКОВІ

Продовження на сторінці 11



№ 13-14 (311-312)

ЛИПЕНЬ 2013  ро ку 9

РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ТЕЛ.: 044L501L78L23, 044L501L78L24 ПЕ РЕД ПЛАТ НИЙ ІН ДЕКС – 21591

Початок на сторінці 3

ЦЕНЫ НА НОВЫЙ УРОЖАЙ ПШЕНИЦЫ 

В УКРАИНЕ ПРОСЕЛИ ПОД ТРЕЙДЕРАМИ. 

КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?

АГРОСЕКТОР МАЄ БАЗУВАТИСЯ
НА ПАРТНЕРСТВІ ХОЛДИНГІВ 

І ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

«Партнерство балансує інте-
реси. Агрохолдинги й інші фор-
мування можуть продовжувати
працювати. Але не на принципах
скупки підприємств та концент-
рації земель. Господарства як
юридичні особи повинні існувати
в рамках одного - двох сіл, як і
колишні КСП. Там живуть люди,
там повинні концентруватися
кошти. Там має бути взаємодія з
бюджетами», - зауважила Любов
Василівна.

За її словами, про це свід-
чить приклад інших розвинених
аграрних країн, які виростили
гігантів, а тепер поступово
шукають шляхи для збільшення в
загальній структурі агровироб-
ництва частки фермерських гос-
подарств.

Сьогодні, за наведеним при-
кладом, в латиноамериканських
країнах йде процес експропріації
і викупу державою земель у
латифундистів та формування на

них звичайних фермерських гос-
подарств. «Землі повертаються у
державну власність і продаються
селянам на пільгових засадах. У
Бразилії визначено три кредитні
структури, що обслуговують
ринок землі під гарантії держави,
встановлено 50-відсоткову ком-
пенсацію відсоткових ставок за
рахунок держави. Хочу нагадати,
що після скасування кріпосного
права вчорашнім кріпакам
Земельний банк Росії видавав
кредити на 55,5 років під чотири
відсотки. Такі норми має містити
і наше законодавство», - вважає
керівник центру.

На її переконання, потрібно
розумно поєднувати інтереси і
тих людей, які інвестують у
виробництво сільськогоспо-
дарської продукції, і тих соціаль-
них груп, які своїми руками
обробляють поля компаній, та
ще й зі своїх особистих селянсь-
ких господарств дають країні

більше половини продукції.
Молдаван також наголосила

на необхідності повернутися
обличчям до екологічних про-
блем, проблем підтримки родю-
чості грунтів.

«У нас є всі шанси, розумно
підійшовши до законопроекту
«Про обіг земель сільськогоспо-
дарського призначення", нор-
мально і цивілізовано «вирулити»
із ситуації, в яку потрапили через
те, що так довго тягнемо з відмі-
ною земельного мораторію", -
резюмує аналітик.

Крім того, слід подумати про
структури товарної продукції,
зорієнтованої на фізіологічні
потреби українського населен-
ня, а не тільки на потреби світо-
вого ринку. Соромно, щоб
Україна імпортувала м'ясо або
фрукти з-за кордону», - підсумо-
вує Любов Молдаван.

Валерій Барський, КИЇВ

Промислово-торговий капітал має заходити в аграрну галузь не шляхом поглинан-
ня фермерських господарств, а на основах партнерства з ними, щоби земельний
ринок максимально сприяв розвитку українського АПК.

Таку думку висловила генеральний директор Центру аграрних реформ Любов
Молдаван, коментуючи законопроект «Про обіг земель сільськогосподарського при-
значення» в новій редакції, повідомляє корреспондент Укрінформу.

СКРОМНА ЧАРІВНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО ШАТО

Слово шато (Chateau) в пере-
кладі означає родовий замок,
але французи вже давно надали
йому ширшого значення: дво-
рянська заміська садиба, оточе-
на виноградниками; місцевість,
що дала назву сімейству відомих
вин. Скрізь, де люди займаються
елітним виноробством, є шато.

В Україні справжніх шато
практично немає, хіба що
Масандрівський палац під
Ялтою, немає й дворян-виноро-
бів. Зате у нас були колгоспи, а
тепер їх теж немає. Вина, пропо-
новані українцям торгівельною
мережею, це здебільшого –
імпортовані напої не надто висо-
кої якості або в кращому випадку
традиційна продукція фірм,
створених на базі колишніх вино-
робних підприємств у Криму,
Одеській області, Таврії, на
Закарпатті. Всі вони виготовлені
за промисловою технологією,
перевірені на відповідність дер-
жавним стандартам, але не
мають тієї родзинки, яку францу-
зи називають  «смак терруару»,
маючи на увазі поєднання різних
відтінків у вині, котрі забезпечує
безпосередньо грунт, на якому
ростуть лози. За словами влас-
ника знаменитого бургундського
Домен Романе-Конті (Romanee-
Conti) Обера де Віллена, терруар
– це повний комплекс факторів,
що народжують вино, від грунту
до кінцевого продукту. Якщо і є в
даній ланцюжку ланка, що не від-
носиться до терруару, то це
винороб. І завдання людини – не
нашкодити, не нав'язати себе, не
намагатися самовиразитися у
вині, а, навпаки, осягнути закони
Природи, виражені в терруар, і
неухильно дотримуватися їх.
Втілювати у вині не себе, а тер-
руар – принцип істинних апосто-
лів виноробства.

Чи виправдано таку самопо-
жертву з боку людської особи-
стості? Ставлю це запитання
знайомому українському вино-
градарю й садівнику В’ячеславу
Шульзі. «Виправдано, – відповів
він, – бо це не самопожертва, а

виконання своєї ролі протягом
відведених Долею років. Адже
ми приходимо і через певний час
залишаємо цей світ, а земля,
терруар, залишається. У підт-
римці природного порядку, а не
в руйнуванні і спробах вибудува-
ти на його уламках щось своє – в
цьому я бачу сенс життя. Мабуть,
саме тому 1988 року, придбавши
в Баришівському районі хатину
для відпочинку після столичної
метушні, не став, як інші, ламати-
будувати, а зайнявся садом і
городом, спробував злитися з
землею, щоб черпати в ній сили.
Та як би не тішили перші агроно-
мічні успіхи, хотілося створити
затишок у всій садибі. Тоді й при-
йшла думка про виноград. Адже
не раз бачив, як прикрашає
двори чудодійна лоза. Почав
читати книжки про виноград,
дізнався багато цікавого.
Зокрема, що виноград віддавна
використовується як високока-
лорійна їжа. В його ягодах можна
знайти різноманітні органічні
кислоти – винну, яблучну,
лимонну, щавлеву, бурштинову,
фосфорну, саліцилову, кремніє-
ву та інші, а також багато цукрів,
дубильні речовини, біологічно-
активні речовини. Виноград слу-
гує багатим джерелом вітамінів,
має високу калорійність.

Цілющими властивостями
наділені також листя винограду,
що мають високий вміст корис-
них речовин. Їхній настій викори-
стовують для полоскання при
ангінах, деяких хворобах шкіри,
внутрішньо при гіпертонічній
хворобі, широко застосовують у
кулінарії.

В побуті застосовуються
також різноманітні напої, мари-
нади, джеми, сиропи та багато
інших делікатесів. Про виноград-
не вино скажу окремо.

Ото ж, нарізав я собі для
посадки черенків –  у Києві, на
масиві Виноградар, де колись
таки були виноградники.
Щоправда, це був звичний для
наших широт сорт «Лідія», але
вирощені протягом двох років

кущі повністю виправдали мої
сподівання, і вже 1991 року моя
родина змогла скуштувати влас-
ного винограду. Далі були і успі-
хи, і невдачі, але ніколи я не
полишав улюбленої справи».

На запитання, чи вдалося
йому створити власне терруарне
вино, В’ячеслав Дмитрович із
посмішкою відповів: «Робив я
вино, і тепер роблю, тільки зов-
сім мало, а бувало, що літрів 200-
300 за сезон розливав. Та тільки
тепер зрозумів, що правило
залишається незмінним: велика
кількість неодмінно обернеться
втратою якості. Виготовлення
доброго вина – процес досить
трудомісткий, вимагає чималих
витрат часу, сил і засобів. Дуже
важливо зібрати хороший уро-
жай винограду і домогтися опти-
мальної зрілості ягід. Іноді для
цього навіть штучно знижую вро-
жайність. Я цілком згоден з
твердженням, що вино народжу-
ється на винограднику, а не в
погребі. Винороб лише коригує
те, що вже зроблено природою,
доводячи результат до доскона-
лості за допомогою деяких при-
йомів.

Тим молодим виноградарям,
які захочуть вирощувати цілющі
ягоди (я вірю, що вони є і
будуть), хочу порадити: любіть
свої лози, плекайте їх, бережіть
узимку від морозів,бо зими у нас
непередбачувані. Занадто довгі
пагони обріжте, а коротші прики-
дайте опалим листям, а потім
снігом. І не ганяйтеся за високи-
ми врожаями. Краще менше, та
краще».

Слід зазначити, що сам
Шульга щовесни нещадно обрі-
зує свій виноград. Здавалося б,
не тільки плодів, а й листя вже не
буде на ньому. Але підходить
червень – весь двір зелений, а на
гнучкій молодій лозі зависають
рясні грона. Жодного разу не
схибила рука майстра-виногра-
даря. Нехай доля й надалі буде
прихильною до нього.

Володимир ЯРОШЕНКО

хозяйствах. Отсутствие информа-
ции в конце концов приводит к
хаосу» – сказал в статье господин
Клименко и прорекламировал
обычную доску объявления для раз-
мещения цен, на которые может
быть, когда-то кто-то откликнется и
все равно на внебиржевом рынке
заключат сделку таким образом,
чтобы о ней узнала максимум нало-
говая в период подачи отчетов.

Доктор Александр Перехожук
(старший научный сотрудник
Лейбниц-Института аграрного раз-
вития в Центральной и Восточной
Европе (IAMO) в своей статье откро-
венно раскрывает политику работы
зернотрейдеров. «…повышение цен
на рынках зерновых может быть
связано с высокой степенью кон-
центрации мировых и националь-
ных рынков и соответственно низ-
ким уровнем конкуренции, как на
мировых, так и на национальных
рынках. Кроме того, повышение цен
может быть вызвано поведением
экспортёров на рынке, использова-
нием различных форм ценовой дис-
криминации, а также применением
рыночной власти в отношении
стран-импортеров. Не исключено,
что на рынке зерновых имеют место
также картельные сговоры между
участниками рынка в разных фор-
мах», - сообщает эксперт.

Еще одна цитата эксперта:
«Ценовое лидерство является
одним из распространенных при-
меров тайного сговора, применяе-
мого в условиях олигополии, когда
лидер объявляет изменение цены, а
следующие за лидером другие
участники рынка вскоре объявляют
идентичные цены», - ничего не
напоминает?

Мне интересно, как долго еще
президент УЗА будет водить прави-
тельство за нос, показывая доску
объявлений, которая дискредити-
рует принцип прозрачных торгов?
Украина – одна из лидеров мирово-
го зернового рынка – это заявил
аграрный министр Николай
Присяжнюк, вторит ему и Клименко.
Но, почему-то никто не говорит о
непрозрачном рынке и непонятном
принципе ценообразования на нем.
Минэкономразвития, как основного
регулятора рынков, что-то не
совсем заботит прозрачность цено-
образования на товарном рынке.

Леонид Козаченко (президент
еще одной лобби ассоциации)
мучался с запуском причерномо-
ского суперфьючерса (BSW), кото-
рый должен был «решить все про-
блемы» аграрного рынка, а он так и
остался неудавшимся проектом.
«Удачно» запустив пшеничный фью-
черс решил взяться за остальные
рынки – кукурузы, подсолнечного
масла и т.д. что из этого выйдет,
спросите вы? Да тоже самое. Какая
еще страна или регион запускала
фьючерс на какой-то свой товар на
иностранной бирже?
Причерноморский регион – это не
только Украина, фьючерс BSW
предполагает экспирацию (физиче-
скую поставку базового актива) в
порты Румынии, а еще и России, но
только мы носимся с этим фьючер-
сом, как погорелые и постоянно
обвиняем правительство в невоз-

можности торговли на Чикагской
бирже. Но, с другой стороны, все
экспортеры давно работают на свои
оффшорные компании, соответ-
ственно, валютное регулирование
для них не является камнем пре-
ткновения, ведь так?

Господину Козаченку не везет на
биржевом поприще – это однознач-
но. Им, при должности вице-премь-
ер-министра Украины по аграрным
вопросам, была создана фьючерс-
ная биржа на деньги канадского
правительства на сумму около 3,5
млн канадских долларов, биржа
создана – это факт, но работают
там директор и, наверное, сторож.
Фьючерсов нет, как и 3,5 млн канад-
ских долларов.

Вот и получается, что украин-
ские агролоббисты, вместо того,
чтобы заниматься своим делом,
занимаются биржевой торговлей, а
точнее занимаются ее имитацией,
что абсолютно не способствует ее
развитию. Оба эти общественные
объединения (УАК и УЗА) являются
апологетами сугубо трейдеров,
ведь только они способны финанси-
ровать лоббизм в том объеме и
масштабе, который делают они.
Интересы фермеров и тысяч това-
ропроизводителей – чисто номи-
нальны и я думаю, это уже давно все
поняли.

Совсем скоро (в октябре) начи-
нается маркетинговый сезон на
рынке кукурузы. И большинство
аналитиков сходятся на мысли, что
цены будут вести себя также как и
на пшеничном рынке. Этого не
избежать пока у нас биржевой
рынок будет находиться в текущем
состоянии, а для того, чтобы испра-
вить такое положение дел надо
немного: вести аграрный бизнес
цивилизованно и прозрачно, а это
значит, что цены должны формиро-
ваться в условиях рынка и конкурен-
ции, а не исходя из «аппетитов»
трейдеров. Тогда можно будет ска-
зать, что в агросекторе действуют
законы рынка.

Почему аграрии должны вместо
современной и эффективной торго-
вой системы использовать доску
объявлений? Почему украинские
аграрии не должны ежедневно
знать рыночные цены? Почему фер-
меры не должны быть задействова-
ны в формировании цен, путем уча-
стия в ежедневных торгах? Неужели
украинским товаропроизводителям
не нужны срочные контракты (фью-
черсы, опционы, свопы) для хеджи-
рования своей деятельности на
несколько сезонов вперед?

Это лишь небольшая часть тех
вопросов, которые возникают,
когда сталкиваешься с противника-
ми развития аграрного сектора.
Конечно, все новое страшит и пуга-
ет неизвестными рисками, но с дру-
гой стороны можно вспомнить
пословицу: «дорога возникает под
ногами идущего», чтобы понять, что
только начав работу в современном
рынке, аграрии больше никогда не
вернутся в эпоху совкового аграр-
ного рынка с примитивными доска-
ми объявлений.

Виктор Кувалдин, 
независимый обозреватель

аграрного рынка.
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УКРАЇНСЬКИМ ДОРОГАМ ПОТРІБЕН ГОСПОДАР
НА ПАПЕРІ ВСЕ ЛОГІЧНО
Й ЗРОЗУМІЛО. 
У центрі уваги Конституції України є

людина, її добробут, матеріальна та соці-
альна забезпеченість і захищеність.
Указом Президента України «Про
Основні засади розвитку соціальної
сфери села» також передбачено ство-
рення комфортного життєвого середо-
вища, належних умов праці і відпочинку
сільського населення, що забезпечува-
тиметься шляхом розвитку галузей соці-
альної інфраструктури села. А це, зокре-
ма, передбачає розроблення і реаліза-
цію державних і регіональних програм
розвитку мережі сільських доріг, зокре-
ма, будівництво твердого покриття на
сільських дорогах, реконструкцію місце-
вих доріг відповідно до сучасних вимог. 

Проте варто згадати катастрофічні
для доріг наслідки минулої затяжної
зими, і доведеться погодитися з народ-
ним депутатом Миколою Катеринчуком,
який стверджує: „Ця катастрофа була
запрограмована самим алгоритмом
функціонування «Укравтодору». Річ у
тому, що раніше значна частина коштів
на ремонт доріг збиралася і витрачалася
на обласному і міському рівнях. Місцева
влада намагалася утримувати власні
дороги у більш-менш пристойному стані.
У 2010-му році за ініціативою екс-віце-
прем'єра Бориса Колєснікова практично
всі кошти були сконцентровані в одному
місці - «Укравтодорі», і дороги стали
будувати і ремонтувати без конкурсів і
тендерів у рамках так званої процедури
«закупівлі в одного учасника». Все це
робилося під егідою підготовки до фут-
больного чемпіонату Євро-2012.
Результат закономірний: разом зі снігом
зійшли не лише раніше побудовані доро-
ги, наприклад, ділянка Київ-Жашків
Одеської траси, але й частина доріг,
побудованих спеціально до Євро-2012,
зокрема, були великі зсуви на кільцевій
дорозі в Донецьку. Якість доріг не зале-
жить від бідності або багатства країни.
Найбільший прогрес у дорожньому
будівництві за останні роки продемон-
стрував бідний Таджикистан. Небагатий
Китай за останні десятиріччя зумів побу-
дувати десятки тисяч кілометрів автоба-
нів. А ось Росія, незважаючи на усі свої
нечувані багатства, як була, так і залиши-
лася без доріг”. 

МОЖЛИВО, ХОЧ У СТОЛИЦІ 
КРАЩА СИТУАЦІЯ? 
На жаль, це не так, говорить Руслан

Крамаренко, Перший заступник голови
Київської державної адміністрації:
„Українські дороги не бачили капітально-
го ремонту з 1980 року, це не було пріо-
ритетним, і на це не мали грошей.
Згадайте, як ремонтували дороги в
минулому році. Приходили люди з лопа-
тами, засипали ями, трамбували.
Скільки проживе така яма? Це, по-
перше. А по-друге, в Європі така погода
– сніг і «мінус» двадцять взимку – над-
звичайна ситуація, а в нас – норма. Якщо
ще говорити про гроші, яких завжди
мало, то протягом останніх трьох років
ми могли витрачати на дороги набагато
менше. Пов'язано це зі скасуванням

транспортного податку в 2011 році. До
цього комунальні дороги ремонтувалися
за рахунок транспортного збору, і місце-
ві бюджети залежали від кількості заре-
єстрованих автомобілів. Відповідно,
маючи в Києві більше мільйона заре-
єстрованих автомобілів, «Київавтодор»
був найбагатшим в Україні. Три роки
тому його бюджет становив близько пів-
мільярда гривень. З 2011 року міські і
районні бюджети не розпоряджаються
бюджетом на ремонт доріг і отримують
відповідні субвенції з держбюджету; і до
тих сум, що ми мали раніше, дуже дале-
ко”. 

ХТО ВИНЕН?
Буваючи в селах, я завжди цікавлюся

думкою місцевих мешканців щодо при-
чин руйнування сільських доріг. Одні,
переважно люди старшого віку, звинува-
чують у всьому нових сільгоспвиробни-
ків, яким нібито байдуже, що буде на
місці даного села через кілька років:
адже термін оренди землі у них до цього
часу закінчиться, а потім вони матимуть
щось інше. Можливо навіть, у якійсь

іншій країні. Молодші селяни нарікають
на місцеву владу: якби голова сільради,
помітивши ямку на центральній дорозі
села, знайшов відро цементу, двоє відер
піску та одного робітника, завтра про цю
дорожню перешкоду вже забули б.
Фермерам сільські дороги конче потріб-
ні, адже без них вони не зможуть мане-
врувати технікою, забезпечити прове-
дення польових робіт і, зрештою, вивез-
ти врожай. До речі, незадовільний стан
доріг нерідко пов’язують із пересуван-
ням важкої сільгосптехніки, на яку будів-
ники доріг 20-30 років тому не розрахо-
вували. Це, вибачте, і так, і не так.
Сучасні зернозбиральні комбайни,
наприклад CHALLENGER, мають власну
масу в межах 10 - 12 тонн, а максималь-
на повна маса трактора-гіганта Fendt
900 Vario не перевищує 18 тонн. До того
ж, вага машин рівномірно розподілена
не тільки по осях, а й по колесах. Те ж
саме можна сказати про інші імпортні
сільгоспмашини. Шкоди сільським доро-
гам вони, звичайно, завдають, але не так
ваговими показниками, як частими
переміщеннями.

Значно гірше впливають на стан доріг
вантажівки зернотрейдерів. Під час

жнив, прагнучи скоротити кількість рей-
сів, їх водії припускаються переванта-
ження машин, збільшуючи навантаження
на вісь понад норматив. І така практика,
уявіть собі, влаштовує і хазяїна транс-
порту, і замовника. Принаймні, так
стверджує Яніна Кучерова, Президент
Асоціації аграрних перевізників України:
„Перевантаження автомобіля замовни-
ком дає йому одночасно кілька переваг.
Серед них мінімізація транспортних вит-
рат, збільшення прибутку, суттєва еко-
номія на зберіганні продукції тощо. З
іншого боку, власник транспортної ком-
панії також зацікавлений у переванта-
женні автомобіля з метою збільшення
суми загального фрахту.

А що ж дістається селянам? Розбиті
дороги, тобто втрачені надії на будь-яку
перспективу свого населеного пункту.

ЩО РОБИТИ?
Здається, це питання настільки про-

зоре, що відповідь на нього може дати
перший-ліпший школяр: дороги потріб-
но ремонтувати, причому не „ямковим”
способом, а так, як це роблять за кордо-

ном. Довелося мені якось спостерігати,
як ремонтують автобан німці: в глибо-
ченну траншею на місці майбутньої
дороги закладається величезна маса
гравію, піску, бетону, все це ретельно
трамбується спеціальними колісними
тракторами, а вже потім накочується 40-
сантиметровий шар асфальту. В селах
німеччини дороги теж мають надійну
основу і чудове покриття. Звісно, така
дорога коштує набагато дорожче від
наших, але й служитиме вона набагато
довше. То де ж брати кошти на таке
чудо?

Відомий спеціаліст Олег Канівець,
аналізуючи фінансову складову пробле-
ми, зауважує: „Дороги – це болюча тема
для місцевих рад і регіональної влади, і
вирішення цієї проблеми перебуває не
лише в площині браку коштів. Звичайно,
будівництво та ремонт доріг - справа
недешева. Щорічний комунальний бюд-
жет для ремонту доріг по усій Україні, за
моїми приблизними підрахунками, пови-
нен становити не менше 30 млрд. грн.
Однак це лише частина питання, рішення
якого лежить в системі управління і пра-
вильного бюджетування. Необхідно про-
вести інвентаризацію, тобто визначити

кілометраж доріг, які треба відремонту-
вати, а вже потім шукати джерела фінан-
сування, щоб провести цей ремонт.
Услід за цим необхідно вирішити питання
з децентралізацією бюджетних фінансів.
Фінансування будівництва й обслугову-
вання ремонту доріг комунального та
обласного значення треба передавати
на місця, а податки, які збирають на міс-
цях, не треба централізовано віддавати
до Києва, тобто акумулювати ці кошти на
центральних рахунках держказначей-
ства. Ці гроші повинні залишатися в
регіоні. У тому разі, якщо дороги зникли
разом зі снігом, за це має відповідати
місцева влада, облради і міські ради, при
яких будуть створені комунальні підпри-
ємства, умовно назвемо їх «облавтодор»
і «райавтодор». На сьогодні ж на ці
питання в регіонах відповідати
нікому.Крім того, в умовах, коли казна-
чейська служба заморожує на своїх
рахунках кошти, що по праву належать
місцевим радам, які вони можуть і хочуть
використати на капітальні витрати, у
тому числі і будівництво доріг, говорити
про системне вирішення цього питання
взагалі не доводиться.На місцях фінан-
сування відбувається в ручному режимі.
Мери міст, глави сільських рад змушені
звертатися в комерційні банки й оформ-
лювати короткострокові позики хоч би
для того, щоб заправляти бензином
машини швидкої допомоги. Дороги,
зазвичай, у списку пріоритетів на
останньому місці”.

Здавалося б, що ініціатива Уряду
запровадити зваження великотоннажно-
го транспорту з метою не допущення
проїзду вантажівок з «перегрузом»
повинно піти на користь учасникам
дорожнього руху. Нажаль, селяни знову
залишилися «крайніми». Собівартість
перевезення зернових виросла за раху-
нок «недогрузу» вантажівок, штрафів та
затрат на «підмащування» контролерів.
Ці затрати лягли на плечі фермерів. А
окрім того додаткові кошти ідуть невідо-
мо куди. Як їздили по розбитим дорогам,
так і їздимо, лише вагові на дорогах з’яв-
ляються як гриби після дощу. Мабуть
вигідна це справа …

ВІД АВТОРА:
З кожного районного центру розхо-

дяться врізнобіч так звані сільські доро-
ги. Їх прокла-ли наприкінці 60-х років
минулого сторіччя, деякі трохи пізніше,
під час ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи, і з того часу
справжнього ремонту ці автошляхи не
бачили. Взимку їх інколи чистять від
снігу, а на узбіччях між селами наси-
пають купки піску. Водії і за це вдячні.
Назвати дороги в самих селах поганими
– це значить нічого не сказати. Вони в
окремих селах просто жахливі, особливо
взимку та за дощової погоди. Щоб відро-
дити ці транспортні артерії, необхідно
терміново вживати радикальних заходів і
на державному, і на місцевому рівні.
Долати негаразди миром, громадою, як
казав великий Кобзар!

Підготував Володимир 
ЯРОШЕНКО 
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ОГОЛОШЕННЯ
Приватно-орендний кооператив «ЗОРЯ» Херсонської області

Білозерського району (голова кооперативу Моторний Дмитро
Констянтинович) реалізує племінних телят породи «Червона Степова» (з
документами), вагою від 100 кг по ціні 20 - 25 грн/кг.

Телефон для довідок: 050 – 530-04-21, 05547 – 6-01-04

УВАГА ПЕРЕДПЛАТА!

Офор ми ти пе ред пла ту мож на у будь� я ко му пош то во -
му від ді лен ні Ук ра ї ни, а та кож на кор по ра тив но му сай ті
під при ємс тва www.pre sa.ua. 

"Вісник Фермер України", індекс 21591, 

сторінка 20  "Каталогу видань країни".

Вартість передплати газети становить: 1 міс. F 8,79

грн.; 3 міс. F 26,37 грн.; 

6 міс. F 52,74 грн.; 

12 міс. F 105,48 грн.

КВИТАНЦІЇ ПРО СПЛАТУ ШТРАФІВ 
НОСИТИ В ДАІ НЕ ПОТРІБНО

З 16 липня 2013 року вступив в
силу Наказ МВС України № 606
«Про вдосконалення процедури
сплати штрафів за порушення
Правил дорожнього руху та засто-
сування механізму автоматичного
заліку таких штрафів під час отри-
мання коштів».

Відповідно до цього наказу відбу-
ватиметься щоденне завантаження
до автоматизованої системи
«Управління фінансами МВС
України» виписок про сплачені штра-
фи за порушення ПДР отриманих у
територіальних органах Державної
казначейської служби України.

Таким чином удосконалюється
процедура сплати штрафів за
порушення Правил дорожнього
руху, оскільки в водіїв не буде
необхідності в наданні копій кви-
танцій про сплату штрафів до під-
розділів ДАІ.

ДАІ звертає увагу, що для точ-
ного занесення даних до системи
необхідно правильно заповнювати
квитанції. В реквізиті касового
документу для ідентифікації обліку
та контролю платежів до бюджету
за кодом бюджетної класифікації
21081300 «Адміністративні штра-
фи у сфері забезпечення безпеки

дорожнього» обов’язково потрібно
без помилок вказувати не лише
код платежу, прізвище, ім’я та по-
батькові платника, але й серію та
номер протоколу про адміністра-
тивне правопорушення.

Такі зміни покликані поліпшити
контроль за надходженням коштів і
допоможуть уникнути непорозу-
мінь, які виникають при з’ясуванні
своєчасної сплати платежів у вико-
навчій службі.

Надаємо зразок заповнення
квитанцій про сплату штрафу за
порушення Правил дорожнього
руху:

Приклад заповнення поля «Призначення платежу»

*;21081300;АА1;256123;*Петренко Петро Петрович
- 21081300 - код платежу
- АА1 - серія протоколу про адмінправопорушення
- 256123 - номер протоколу про адмінправопорушення
- Козак Петро Іванович – Прізвище, Ім’я, По-батькові

правопорушника
Розподільчі знаки вказані між символами (призначен-

нями для ідентифікації платежу) заповнюються без пробі-
лів, окрім розмежування по ПІБ.

Нагадуємо, що відповідно до ст. 307 Кодексу України
про адміністративні правопорушення, штраф має бути
сплачений не пізніше, аніж через п'ятнадцять днів з дня
вручення постанови порушнику про накладення штрафу.

У разі оскарження або внесення на неї подання проку-
рора такої постанови - не пізніш як через п'ятнадцять днів
з дня повідомлення про залишення скарги або подання без
задоволення.

Щоб сплати штраф необхідно звернутися до будь-
якої установи банку України. При цьому необхідно мати
при собі документ, який засвідчує особу, індивідуальний
ідентифікаційний номер платника податку, екземпляр про-
токолу про адміністративне правопорушення.

Інформація Інтернет-ресурсу www.sai.gov.ua

забезпеченням ресурсами виробництва, зокрема
кормами, які, як відомо, подорожчали у зв’язку з
минулорічним неврожаєм зернових. «Проте серед
прибуткових фермерів більш привабливу
довгострокову позицію займають саме великі
виробники, адже вони залишаються прибутковими
навіть при нижчій, ніж у дрібних фермерів, ціні. Так,
середня ціна реалізації молока дрібними виробниками
складала 33,6 євроцента за кілограм скоригованого по
енергії молока, а великими фермерами – 31,5
євроцента/кг», - відзначає Т. Гагалюк.

Середня ж рентабельність виробництва молока
європейськими фермерами у 2012 р. складала мінус
10,8%, з урахуванням дотацій – мінус 3,6%. Для
порівняння: середня рентабельність виробництва
молока в Україні в 2012 р. була на рівні 2,3%. При
цьому частка державної підтримки за рахунок
бюджетних дотацій та податку на додану вартість у
валовому виробництві молока
сільськогосподарськими підприємствами склала
18,7%.

джерело: УКАБ

У ЄВРОПІ 50 %
ВИРОБНИКІВ 

МОЛОКА ЗБИТКОВІ
Початок на сторінці 8

(050) 27L58L700
(098) 327L55L51

РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ 
В ГАЗЕТІ

“Віс ник Фер мер Ук ра ї ни”
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Незамінний тонізуючий засіб, що здій-
снює місцеву і загальну омолоджуючу дію.
«КОРОЛЬ КРЕМІВ», здатний оздоровити і
омолодити шкіру літньої людини і уповільни-
ти процеси старіння в молодому і середньо-
му віці. Він знімає сім шарів старої відмерлої
шкіри і допомагає з'явитися молодій і ніжній,
захищає і живить шкіру. Сприяє поповненню
дефіциту вологи, тим самим зберігаючи ела-
стичність, підтримуючи тургор шкіри.
Особливістю крему є здатність тонізувати
організм після психічної і фізичної перевто-
ми. Застосування крему підсилює імунні
сили організму.

Крем з успіхом використовується при
загальному рефлекторному і точковому
масажі для поліпшення функціонального
стану організму. Володіє протизапальними і
бактеріостатичними властивостями, що
дозволяє ефективно використовувати його
при опіках шкіри, а також при невритах і арт-
ритах різної етіології. Крем протиалергій-
ний, володіє кровоспинними властивостя-
ми, сприяє швидкому загоєнню будь-яких
ран і уражень шкіри і слизо-
вих оболонок.

Основні інгредієнти:
Біоорганомінеральний ком-
плекс, саліцилова, аскорбі-
нова і молочна кислота,80
аромомасел, а саме - хохо-
би, апельсина, лаванди,
меліси, емульсія рослинного
воску, екстракти ромашки,
алое, лілії, токоферол (віта-
мін Е).

ПОКАЗАННЯ:
• стомлення, млявість,

для підняття тонусу, при
вегето-судинної дистонії 

• головні болі 
• болі серця 
• гіпертонія 
• гіпотонія 
• при непритомності 
• при болях в суглобах 
• паралічі, втрата чутливості 
• початкова стадія лихоманки на губах 
• зубна біль, флюс і т.д. 
• нежить, застуда 
• носові кровотечі 
• висока температура у дітей 
• бронхіальна астма, пневмонія 
• кашель, бронхіт 
• гайморит, синусит 
• опіки, шкірні захворювання 
• для підвищення імунітету, особливо

при хронічних захворюваннях – ЛОР - хворо-
би, хвороби органів дихання, при грипи, ГРЗ 

• дрібні подряпини і рани
• болі в животі, нудота 
• болю у вухах 
• трофічні виразки 
• гінекологія 

• менструальні болі 
• геморой 
• алергія, діатез
• активна випадіння волосся 
• косметичний ефект 
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:
Невелику кількість крему

нанести на чисту вологу шкіру
дуже тонким шаром 1-2 рази в
день. Крем  для всіх типів шкіри
обличчя підходить ідеально. При
больовому синдромі проводити
точковий масаж з невеликою
кількістю крему, втирати у воло-
гу шкіру і масажувати до 30
секунд на одну точку.

ДИНАМІЧНИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ

Унікальний крем з унікальною назвою!
Цей чудовий крем, що володіє потуж-

ною регенеруючою і відновлюючою  дією,
в умовах нинішнього екологічного середо-
вища. Він допоможе знизити вплив  ульт-
рафіолетових променів, підвищеного
радіоактивного фону, забрудненої води та
ґрунту. Поряд із захистом від сонячних
опіків цей крем виручить навіть у випадку
сильного термічного опіку. Обов'язково
візьміть його з собою в поїздку на курорт!

Якщо Ваша шкіра піддавалася соняч-
ному або термічному опіку, якщо вона
пошкоджена внаслідок екологічної ката-
строфи, якщо Ви страждаєте проблемами
кістково-м'язового апарату або трофічни-
ми змінами шкіри і, нарешті, якщо Вас
просто мучать проблеми
шкіри - новий препарат крем
"СОЛЯРІС" необхідний!

Цей препарат містить у
собі комплекс БАО (біо-
антиоксидантів) Мертвого
моря, дію яких посилено
ароматичними маслами і
фітопродуктами. У нашому
новому продукті використо-
вується  масло авокадо з
біоорганомінеральним ком-
плексом Мертвого моря,
який є природним біо-
антиоксидантом.

Масло авокадо володіє
протекторними (захисними)
властивостями для клітини
організму - захистом від
вільних радикалів, а БАО
комплекс поставляє в клітку набір
необхідних амінокислот для відновлення
пошкодженого ядерного апарату клітини.

Багатофункціональний склад  крему
"СОЛЯРІС" дозволяє з успіхом використо-
вувати для відновлення порушених функ-
цій шкіри.

Для досягнення найкращих результа-
тів при застосуванні крему, ми рекомен-
дуємо наносити його два рази на день
(вранці і ввечері) тонким шаром на ураже-
ні ділянки шкіри.

Лосьйон «Соляріс» - це чудовий кос-
метичний засіб, що володіє захисним-
профілактичними і регенеруючими  вла-
стивостями , сприяє профілактиці і ліку-
ванню вугрового висипу і скорочення
числа зморшок. Використовується для
попередження і лікування опіків різної
природи (термічних, хімічних, сонячних,

радіаційних) і раку шкіри;
розсмоктує шкірні рубці і
доброякісні розростання
е п і д е р м і с у .
Застосовується для про-
філактики та лікування
нашкірних хвороб, викли-
каних іонізуючої радіаці-
єю. Рекомендується при
мастопатії, захворюван-
ня опорно-рухового апа-
рату, при кістково-м'язо-
вого і головного болю,
мігрені, виводить вільні
радикали, полегшує стан
при хронічних захворю-
ваннях суглобів і травмах.
Має болезаспокійливу,
кровоспинну і протиза-
пальну дію. Сприяє

загоєнню ран і порізів. Використовується
після травм, хірургічних втручань.
Рекомендується після гоління .

ЛОСЬЙОН ДЛЯ ТІЛА «СОЛЯРІС»

За більш детальною інформацією  або замовленням продукції Мертвого моря звертайтесь  за телефонами:
044-252-24-57,  063-292-45-97,  050-717-33-09. E-mail: tanjazvolinskaja@ukr.net .    Тетяна Олександрівна


