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ЗБЕРЕЖЕМО УКРАЇНСЬКЕ СЕЛО

СЕМЕНІВСЬКИЙ ОДІССЕЙ

ВАЖЛИВА СКЛАДОВА 
СОБІВАРТОСТІ ВРОЖАЮ

Учасники конференції на фоні панорами Заліщиків

Саме ця парадигма стала основною в робо-
ті чергової, вже 15 науково-практичної конфе-
ренції, проведеної в ВП НУБіП України
«Заліщицький аграрний коледж ім. Є.
Храпливого». Саме завдяки процесу вивчення
наукової спадщини нашого духовного батька -
професора Євгена Храпливого сформувався
громадський рух «Модерна ініціатива», лідер
якого викладач, дослідник проблем кооперації
Децовський Й.Й. є ініціатором проведення вже

традиційних конференцій. Цього річна конфе-
ренція на тему «Розвиток сільськогосподарсь-
кої обслуговуючої кооперації, як умова збере-
ження українського села» проходить у рік 115
річниці від дня народження Євгена
Храпливого, 115-річчя Національного універ-
ситету біоресурсів і природокористування
України, 20-річчя створення кооперативу
«Ратай» на Заліщанщині.

Продовження на сторінках 2 – 3.

Життя Григорія Нако-
нечного було схожим на життя
його сучасників: навчання,
служба в армії, робота на
одному з численних столичних
підприємств. Під час роботи в
Бориспільському «Шляхобуді»
зустрів свою долю – красуню
Катерину, з якою відтоді став
нерозлучним. Разом дочека-
лися доньок Віри, Надії й
Любові. А потім був
Чорнобиль, котрий сплюндру-
вав життєві шляхи, перекре-
слив мрії про щасливе життя.
Приміривши до себе звання
«ліквідатор», Григорій
Прохорович особливо гостро
відчув турботу про рідну
землю, яка зазнала  катастро-
фічних втрат внаслідок
поєдинку з оскаженілим «мир-
ним атомом». 

Продовження 
на сторінці 5.

Клопiтке господарство Наконечного

Закінчуються  весняні польові роботи, незабаром
потрібно буде розпочинати догляд за посівами, і тру-
дівники ланів, закладаючи підвалини майбутнього
врожаю, не шкодують ані сил,
ані коштів, щоб забезпечити
успіх цієї кампанії. Проте, не
варто забувати, що справжнє
багатство базується переду-
сім на ощадливості та ефек-
тивності виробництва. Це не
означає, що множитимуться
самі по собі лише покладені в скриню кошти, але
такою є правда життя: гроші потрібно рахувати та
виважено їх використовувати.

Як – на сторінці 10 видання.

ЯК БОРОТИСЯ З ЛИЧИНКОЮ
МАЙСЬКОГО ЖУКА

Нерідко багато
садівників помічають,
що дерева в саду ніби
без причини починають
сохнути, а декоративні
багаторічники, любовно
висаджені на клумби,
раптом уповільнюють в
зростанні, і знову-таки
без видимої причини ...
Однак, природно, причина є, і криється вона під зем-
лею.

На сторінці 4 видання.

ЛІКВІДАЦІЯ ФЕРМЕРСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА

В процесі діяльності фермерського господарства
виникають різноманітні ситуації, коли потрібно чи то
створити з декількох господарств одне, а інші ліквіду-
вати, чи то взагалі ліквідувати не працююче. Інколи
господарі приймали рішення закрити фермерське та
створити особисте селянське господарство.

Нажаль, не всім відомо, що відкрити господарство
набагато легше, ніж його ліквідувати. То ж ми пропо-
нуємо ознайомитися з матеріалом Оксани СКІЧКО,
оглядача «Вісника податкової служби України» на сто-
рінці «Правовика».

Станом на 1 квітня, запаси цукру в усіх суб'єктів
господарювання, що функціонують на внутрішньому
ринку цукру, складають щонайменше 1747 тисяч
тонн. А максимальна потреба цукру для забезпе-
чення внутрішнього ринку на період квітня-серпня
цього року, тобто до початку сезону переробки
цукрових буряків, складає приблизно 764 тисячі
тонн. Тобто, надлишок цукру на внутрішньому ринку
оцінюється в обсязі понад 500 тисяч тонн.

НАДЛИШОК ЦУКРУ НА РИНКУ УКРАЇНИ –
ПОНАД 500 ТИС. ТОН



№ 9 (307)

1 � 15 ТРАВНЯ 2013  ро ку2

ПЕ РЕД ПЛАТ НИЙ ІН ДЕКС – 21591 РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ТЕЛ.: 044"501"78"23, 044"501"78"24

ЗБЕРЕЖЕМО УКРАЇНСЬКЕ СЕЛО
У першому етапі

цієї кооперації
взяли участь Томич
І.Ф. – президент
Союзу сільськогос-
подарських обслу-
говуючих коопера-
тивів, Заєць І.О. –
голова президії
Союзу, народний

депутат України багатьох скликань, один із авторів
законопроекту про сільськогосподарську обслуго-
вуючу кооперацію, Гриценко М.П. – керівник
напрямку «Розвиток ринкової інфраструктури» про-
екту «Агроінвест», Корінець Р.Я. – президент
Національної асоціації сільськогосподарських дорад-
чих служб України, Дрозд І.П. – голова Заліщицької
районної Ради, Марусяк І.М. – голова кооперативу
«Ратай», а також начальники управлінь АПК РДА
Заліщик та Борщова Тимчук І.М. та Головатий М.В.,
Глова В.С. – директор Заліщицького агроколеджу,
викладачі.

Конференція розпочала роботу із проведення
«круглого столу» у приміщенні науково-дослідної лабо-
раторії «Кооперативна ініціатива».

У формі конструктивної дискусії учасниками було
окреслено коло обговорюваних питань та актуаль-
ність обраної теми конференції, яка згодом продов-
жила роботу  в актовому залі коледжу. Серед при-
сутніх в залі були фермери, голови сільських рад,
викладачі, студенти, представники громадськості.
Відкрив розширене засідання та був активним його
модератором Децовський Й.Й. 

Привітав присутніх Дрозд І.П. Особливо гостро
у його виступі прозвучала оцінка роботи великих
агрохолдингів. Відзначивши деякі позитивні сторо-
ни їх діяльності, а це інтенсифікація сільськогоспо-

дарського вироб-
ництва, збільшен-
ня експорту зерна,
цукру, олії, Іван
Петрович звернув
увагу на зростання
безробіття на селі,
вимушені виїзди за
кордон працездат-
ного сільського
населення, відста-
вання розвитку
соціальної сфери. І
виходом з даної
ситуації може
стати саме розви-

ток кооперації на селі. Те, що в районі єдиний дію-
чий кооператив «Ратай» - наслідок насамперед
необґрунтованої податкової політики по відношен-
ню до кооперативів – по суті своїй неприбуткових
організацій, від яких вимагається необхідність спла-
ти податків.

У виступі прозвучала думка, що, оскільки у
виробництві зерна, буряків конкурувати важко, коо-
перативи могли б себе проявити у вирощуванні ягід,
садівництві, овочівництві, у молочарській справі.

Районна влада готова взяти на себе часткове фінан-
сування цієї справи але потрібен приклад діяльності
кооперації. На жаль, негативний приклад до цього
часу показала «Укоопспілка», діяльність якої була
зведена до розпродажу належного їй майна, чим
скористалась обмежена частина в основному її
керівництва.

Палким прихильником кооперативного просвіт-
ництва є Глова В.С. У своєму виступі він звернув
увагу на те, що наслідки створення агрохолдингів не
були проаналізовані так, як належить. Буваючи за
кордоном, відзначив виступаючий, бачиш як цивілі-
зований світ працює з кооперативами. Він навів
численні приклади прозорої діяльності кооперати-
вів за допомогою яких вирішується багато проблем
розвитку агропромислового сектору. І кооперація
сьогодні не є щось архаїчне, відстале, а спирається

на сучасні інфор-
маційні технології,
наукові підходи. В
З а л і щ и ц ь к о м у
коледжі, як в одно-
му з небагатьох
навчальних закла-
дів, введено курс
«Економіка коопе-
ративів» та
«Кооперація в
с і л ь с ь к о г о с п о -
дарському вироб-
ництві». Тому
коледж може
стати тією базою,

на якій може вестися підготовка активістів створен-
ня та діяльності кооперативів. Володимир
Степанович запропонував створити на базі коледжу
регіональне відділення Союзу сільськогосподарсь-
ких обслуговуючих кооперативів. А при виділенні
певних коштів агроколедж міг би взяти на себе не
тільки підготовку і перепідготовку кадрів, але й
вирощування саджанців смородини, порічок, мали-
ни, які на пільгових умовах передавати для вироб-
ничих цілей одноосібним господарям, фермерам. А
створення кооперативів в цій галузі вже за декілька
років могло б дати відчутні результати. 

Вболівання за
долю українського
села відчулося у
виступі Зайця І.О.
Він відзначив, що
кооперація не при-
живається насам-
перед через неро-
зуміння  і недооцін-
ку цієї проблеми
нашими можно-
владцями. 20 років
іде мова про аграр-
ну, земельну
реформу. Єдиною

метою цих зусиль є намагання перетворити землю в
товар. Але до цих пір відсутнє розуміння того, що
земля – це не тільки товар. Це є товар, але особли-

вий. Насамперед
земля - це вироб-
ничий ресурс. Але
призначення землі
набагато більше.
Земля – це те, що
пов’язане з форму-
ванням національ-
ної ідентичності, і
те, що дає можли-
вість вирішити цілу
низку соціальних
проблем. І до цих
пір актуальною є
проблема розумін-
ня моделі розвитку
сільського госпо-
дарства України.
Ця проблема стоя-
ла перед багатьма
країнами. І прикла-

ди Франції, Італії, Польщі говорять про те, що до
розвитку аграрного виробництва існує продума-
ний комплексний підхід. Ми змушені констатува-
ти, що в Україні відсутнє бачення проблем культу-
ри, соціальних проблем, а також екологічних, еко-
номічних пов’язаних з використанням землі. А це
ключове питання для долі Української держави. І
магістральним шляхом розвитку сільського гос-
подарства повинен стати шлях створення фер-
мерського типу господарювання. А саме цей тип є
організаційною структурою для кооперативного
руху. На жаль, у нас в державі відсутнє і розуміння
небезпеки для українського села діяльності агро-
холдингів, і правильного розуміння суті аграрної
реформи. Сьогодні реальна небезпека соціально-
го вибуху на селі примушує задумуватися, пород-
жує розуміння необхідності розробки дієвих захо-
дів для нейтралізації цього незадоволення. Дуже
шкода, що розроблені і прийняті свого часу про-
грами розвитку українського села в період «опти-
мізації» просто зникають і не працюють.
Прикладом може бути «Програма розвитку обслу-
говуючих кооперативів до 2015 року». 

У виступі Іван Олександрович зупинився на
своєму баченні можливих моделей розвитку
обслуговуючої кооперації, зокрема соціально-
дотаційної, класичної та інвестиційно-інновацій-
ної. І в цьому напрямі є широкий простір для про-
довження конструктивної дискусії. Хоча процес
вимагає більш оперативних рішень. Можна диску-
тувати про форми обслуговуючих кооперативів,
можна і потрібно працювати над законодавчим
забезпеченням діяльності кооперативів. Але
головною умовою успіху в цій справі є розуміння
необхідності розвитку саме фермерського типу
господарювання. При цьому слід пам’ятати, що
село - це не тільки джерело виробництва, але й
джерело духовності, джерело нашої ідентичності.
І нам потрібна ідеологія сталого розвитку укра-
їнського села. 

Гриценко М.П. представляючи проект
«Агроінвест», у своєму виступі наголосив на
необхідності вирішення 3-х складових обговорю-
ваної проблеми – це покращення законодавства в
цьому питанні, підтримка розвитку фінансування
розвитку сільського господарства і сприяння роз-
витку ринкової інфраструктури, зокрема підтрим-
ка сільськогосподарської обслуговуючої коопера-
ції і розвиток оптових ринків.  Аналізуючи ці
питання, Микола Петрович звернув увагу на

назрілу світову
проблему забезпе-
чення продуктами
х а р ч у в а н н я .
С п о с т е р і г а є т ь с я
також тенденція
зростання мережі
супермаркетів, які
є значним спожи-
вачем напівфабри-
катної продукції.
Складається пара-
доксальна ситуа-
ція, коли польські
партнери будують
в Україні заводи по

заморожування плодоовочевої продукції, викори-
стовуючи українську джерельну базу. Тому саме
кооперативи є можливістю взяти активну участь у
процесі виробництва напівфабрикатної продукції.
Але й тут потрібно виробити культуру виробницт-
ва. А в питаннях організації кооперативного руху
«Агроінвест» готовий взяти на себе надання допо-
моги в розробці обґрунтованої податкової політи-
ки. Завершується робота над розробкою науко-
во-практичних коментарів до Закону «Про коопе-
рацію» та інших дотичних до проблем кооперації
законів.

У виступі Микола Петрович детально проаналі-
зував проблему створення оптових ринків як важ-
ливого елементу інфраструктури діяльності коо-
перативів, навівши ряд прикладів таких ринків і
виразивши готовність надання організаційної
допомоги з боку «Агроінвесту». Він звернув увагу

I.Томич

I.Дрозд

В.Глова

Круглий стiл в лабораторii iм. E. Храпливого

I.Заeць

М.Гриценко
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Ми, учасники регіонального науково-практичного
семінару «Розвиток сільськогосподарської обслуго-
вуючої кооперації, як умова збереження Українського
села». представники всеукраїнської громадської
організації сільських кооператорів, фермерів, особи-
стих селянських господарств, дорадчих служб, орга-
нів місцевого самоврядування, науковців, освітян та
народних депутатів України, звертаємось до Вас,
вищого керівництва держави з таких питань:

- Розвиток агропромислового сектору держа-
ви, його конкурентоспроможність на внутрішньому і
зовнішньому ринку, гарантування продовольчої без-
пеки країни,збереження селянства як носія українсь-
кої ідентичності, культури і духовності, напряму зале-
жить від розвитку та діяльності сільськогосподарсь-
ких обслуговуючих кооперативів.

Саме так вирішуються ці питання практично в усіх
розвинутих країнах світу.

За попередні два десятиліття нажаль не відбу-
лось зрушень ні щодо кількості діючих  кооперативів,
створення додаткових робочих місць на селі, та їх
впливу на соціально-економічний розвиток сільської
місцевості. Основними причинами цього є:

- Відсутність системного законодавчого
забезпечення, послідовної просвітницької діяльності,
фінансового забезпечення, які здійснювались до
цього часу не послідовно, безсистемно, що виклика-
ло недовіру серед селян.

Ми глибоко переконані, що без системних дій, та
нової державної програми розвитку сільськогоспо-
дарської обслуговуючої кооперації в Україні, позитив-
них зрушень в цьому важливому питанні не буде.

Ми переконані, що слова Президента Віктора
Федоровича Януковича на Раді регіонів, щодо
необхідності підтримки розвитку сільськогоспо-
дарських обслуговуючих кооперативів на всіх етапах
розвитку є першим важливим кроком, та початок
практичних дій.

Сьогодні однією з важливих умов розвитку сіль-
ськогосподарської обслуговуючої кооперації, є ство-
рення регіональних кооперативних центрів із
поєднанням зусиль практичної діяльності кращих
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
з освітніми та науковими установами, органами міс-
цевої влади та громадськими організаціями.

Одним з перших, пілотних кооперативних центрів
в Україні може стати Заліщицький, Тернопільської
області кооперативний Центр, який об'єднає кращі
діючі сільськогосподарські обслуговуючі кооперати-
ви, навчальний коледж ім.. Є. Храпливого, та який
буде діяти за підтримки Союзу сільськогосподарсь-
ких обслуговуючих кооперативів України, міжнарод-
ного проекту «Агроінвест», органів місцевої влади та
громадських організацій.

Вельмишановний Президент України, Віктор
Федорович Янукович, в першу чергу ми звертаємось
до Вас, щодо підтримки ініціативи Міністра аграрної
політики України Миколи Присяжнюка по розроблен-
ню програми розвитку сільськогосподарських обслу-
говуючих кооперативів,в якій передбачити:

1. Вдосконалення законодавчої бази.
Прийняття змін до податкового, трудового та госпо-
дарських кодексів, змін до Закону «Про бухгалтерсь-
кий облік та аудит», змін до закону про оподаткуван-
ня фізичних осіб;

2. Прийняття державної програми розвитку
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

3. Фінансове забезпечення розвитку сільсько-
господарської обслуговуючої кооперації шляхом
щорічного передбачення в бюджеті України не менше
1% від дохідної частини бюджету на підтримку сіль-
ськогосподарських обслуговуючих кооперативів в
поєднанні із підтримкою обласних та місцевих бюд-
жетів;

4. Розробка регіональних (місцевих) програм
розвитку сільськогосподарських обслуговуючих коо-
перативів із фінансовим забезпеченням та врахуван-
ням специфіки регіону;

5. Реорганізація державних органів управління
шляхом створення в структурах влади підрозділів з
функціями забезпечення координації і створення та
розвитку сільськогосподарських кооперативів, роз-
витку сільської місцевості, на районах, рівні створен-
ня таких структур на базі управління сільського госпо-
дарства районного рівня;

6. Створення фінансово-кредитних структур (в
т.ч. кооперативних банків, розвиток сільських кредит-
них спілок), створення умов для забезпечення інве-
стицій в даний сектор із системою державної підт-
римки;

7. Розвиток дорадництва та інформаційно-кон-
сультативної систем щодо розвитку сільськогоспо-
дарської обслуговуючої кооперації, створення націо-
нального координаційного кооперативного центру,
системного науково-практичного висвітлення в ЗМІ
даного питання.

8. Підтримка аграрної науки щодо дослідження,
моніторингу, вивчення розвитку сільськогосподарсь-
кої обслуговуючої кооперації.

9. Інтеграція вітчизняного кооперативного руху
в міжнародні структури, адаптація законодавства та
підтримки державною інтеграційних та міжнародних
кооперативних процесів, сприяння із сторонами
влади виходу на зовнішні ринки безпосередньо
виробників продукції через обслуговуючі сільськогос-
подарські кооперативи.

10. Розвиток сільськогосподарської обслуго-
вуючої кооперація здійснювати в системі заходів,
підтримки особистих селянських господарств, роз-
витку фермерських господарств, підтримки особи-
стих селянських господарств, розвитку фермерських
господарств, підтримки розвитку сільської місцево-
сті, реформування системи адміністративної та бюд-
жетної всіх рівнів

Звернення прийнято одноголосно.
За дорученням учасників конференції
Президент Союзу
сільськогосподарських кооперативів України
Іван Томич
м.Заліщики 8 травня 2013 р.

ЗВЕРНЕННЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА, ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРА,
ГОЛОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Президенту України
Януковичу В.Ф.,

Прем'єр-Міністру України,
Азарову М.Я.

Голові Верховної Ради України.,
Рибаку В.В.

Шановні Віктор Федорович.
Микола Янович.

Володимир Васильович.

на те, що процеси глобалізації, зростаючі санітар-
ні, ветеринарні, вимоги СОТу приведуть до того,
що український селянин не зможе продавати влас-
ну продукцію. І дана ситуація пов’язана із вступом
в дію відтермінованого Закону «Про заборону про-
давати м’ясо-молочну продукцію подвірного
забою» з 1 січня 2015 року.

Корінець Р.Я. зупинився у виступі на питаннях
інформування і
дорадництва в
сільському гос-
подарстві. Він
відзначив, що на
протязі кількох
років була дер-
жавна програма
підтримки роз-
витку дорадницт-
ва, але після
« у к р у п н е н н я »
програм вона
зникла. А наслід-
ком цього було
закриття і відпо-
відних обласних
п р о г р а м .

Непоінформованість, особливо сільських голів у
питаннях шляхів розвитку села має небажані
наслідки, а цим користуються агрохолдинги, діяль-
ність яких згубно впливає на розвиток українського
села. Недооцінка важливості цієї проблеми приво-
дить до того, що навіть у випадку виділення коштів
на дорадництво, вони практично не освоюються. У
більшості країн світу дорадництво фінансується
державою. У нас потрібне створення дієвої системи
інформування держави. І Заліщицький агроколедж
міг би стати власне дорадчою службою. Для цього є
кваліфіковані викладачі та прекрасний курс по вив-
ченню кооперації.

Головатий М.В. зупинився на аналізі аграрного
виробництва в Борщівському районі, який має свою
специфіку. Створені на початку 90-х років 145 фер-
мерських господарств працюють і до нині. Їх діяль-
ності сприяє те, що Борщівщина має молокопере-
робний, цукровий та спиртзавод, що дає можливість
переробляти більшу частику фермерської продукції.
Проте у виступі Миколи Володимировича була пору-
шена проблема неможливості впливати на цінову
політику оскільки більшість переробних підприємств
знаходяться у приватних руках. 

Логічним завершенням обговорення конференції
був виступ Томича І.Ф. Заклопотано Іван
Федорович говорив про загрозливі тенденції для
України в галузі сільського господарства та розвит-
ку українського села. 

Зокрема, він проаналізував динаміку розвитку
фермерських господарств та мережі обслуговую-
чих кооперативів, відзначивши циклічність цього
процесу. Особливу увагу він звернув на те, що
основою життя людини є її добробут, а не показни-
ки виробництва у тоннах і мільйонах. Добре те, що
і на урядовому рівні приходить розуміння небезпе-
ки діяльності агрохолдингів, які в гонитві за над-
прибутками породжують екологічні та соціальні
проблеми. Складається загрозлива тенденція з
бідністю українського села, практичним вимиран-
ням великої кількості колись процвітаючих сіл. А це

Р. Корiнець

загрожує соціальними бунтами, як це було в
багатьох країнах Латинської Америки. У відпо-
відь на ці виклики фахівцями Союзу сільськогос-
подарських обслуговуючих кооперативів було
розроблено проект програми розвитку СОК,
який потребує прийняття на рівні Уряду. Таку
пропозицію учасники конференції підтримали
одностайно. 

Іван Федорович зупинився на тих основних
заходах, які необхідно і можливо провести в
напрямі вирішення назрілої проблеми. І радикаль-
ні зміни потрібно здійснювати спільно. І саме тут
виключно важлива роль належить молоді, яка
навчаючись і включившись в процес державотво-
рення, повинна формувати таку систему влади і
такий устрій які забезпечують гідний рівень життя.
Вагоме слово тут повинен сказати провідний

аграрний освітній заклад Тернопільщини –
Заліщицький агроколедж ім. Є. Храпливого. Як
писав професор Є. Храпливий: « - Ті народи, що
старалися за освіту, за знання, є сильні і могутні, а
народи неосвічені і малограмотні ходять в біді і
нужді».

На завершення роботи конференції її учасни-
ками було прийнято текст «Звернення до
Президента, Прем’єр-міністра, Голови Верховної
Ради України».

2-й етап конференції продовжить свою роботу
в кінці травня.

Юрій Війтик – викладач 
ВП НУБіП України 
«Заліщицький агарний коледж 
ім. Є. Храпливого», член НСЖУ.

Учасники конференцii 
в залi аграрного коледжу
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ЯК БОРОТИСЯ З ЛИЧИНКОЮ МАЙСЬКОГО ЖУКА
Щоб зрозуміти, що до чого,

потрібно акуратно розкопати корін-
ня хворих рослин і уважно розгля-
нути їх. Якщо при цьому Ви виявите
потворних товстих личинок з білим
тулубом, темною головою і шістьма
короткими ніжками, які безсоромно
господарюють на коренях, значить,
діагноз ясний - Ваші рослини
зазнали нападу личинок хруща (або
травневого хруща). У просторіччі їх
ще іменують неприємним словом -
«Хробак».

Хрущі (лат. Melolontha) представ-
ляють собою рід комах сімейства пла-
стинчатовусих. Мешкають в Європі та
Азії. До середини 20 століття були над-
звичайно поширені, але надалі у зв'яз-
ку з масовим застосуванням пестици-
дів їх популяція значно зменшилася. У
деяких регіонах травневі хрущі зникли
зовсім. Проте, вже в 80-х роках мину-
лого століття, коли використання
пестицидів було заборонено, чисель-
ність жуків поступово почала віднов-
люватися, у чому переконуються з
власного досвіду дуже багато садівни-
ків.

Самки хруща мають особливість
відкладати яйця в землю на глибині
20-30 см. І вже приблизно через
місяць або півтора на світ з'являються
личинки. Період дитинства у них три-
ває 4 роки. У перший рік основу харчу-
вання личинок складають перегнилі
корінці, так що на цьому етапі шкода
від них саду мінімальна. Але, на жаль,
вже на другий рік ситуація змінюється
не в кращий бік: тепер вже личинки
пробують на зуб молоді корінці, цибу-
лини і коренеплоди. Далі по мірі зро-
стання личинок збільшується їх апетит,
відповідно і збиток, принесений саду.
Зрештою, личинки перемикають свою
увагу на коріння чагарників і дерев.

ЗАХОДИ ПРОФІЛАКТИКИ
Хоча і вважається, що дорослі

хрущі, ці по суті симпатичні і мило
гудячі створіння, є символами пробуд-
ження природи і весни, що остаточно
вступила в свої права, у разі появи їх в
саду церемонитися не варто - жуків
потрібно знищувати. Помічено, що
дуже люблять сідати жуки на сливи. У
такому разі їх радять струшувати на
підстилку, після чого спалювати.
Зазвичай це роблять вранці або вдень.

У темний час доби хрущі нерідко
летять на світло, тому рекомендується
встановлювати для них світлові
пастки. Для цього під лампочкою
досить буде всього лише встановити
ємність з водою і кількома краплями
гасу.

Неодмінно знищувати личинок
потрібно при весняному перекопуван-
ні саду.

Важливо знати також те, що личин-
ки жуків часто воліють селитися під
пнями зрубаних дерев, тож коли такі
на Вашій ділянці є, ці місця доцільно
буде час від часу перевіряти.

Не зайвим, в тому числі, буде розві-
сити в саду шпаківні і таким чином
залучити до боротьби з шкідниками
наших пернатих друзів. До речі, спо-
стереження за шпаками показали, що
одна пара птахів під час вигодовування
своїх пташенят здатна ліквідувати
близько 8 тисяч травневих хрущів і їх
личинок!

ЗАХОДИ БОРОТЬБИ
Зазвичай у боротьбі з личинками

хруща застосовують АЗОТ, причому у
високій його концентрації. Зокрема, в
травні, поки Хробак ще знаходяться у
верхньому вологому шарі землі (це
десь на глибині 20 см), рекоменду-
ється полити пристовбурні кола дерев
та інші рослини 20-процентним розчи-

ном аміаку. Якщо ж подібну процедуру
здійснити в більш пізні терміни, то очі-
кувати хорошого ефекту не варто:
личинки встигнуть піти на глибину, де
їх дістати буде складно.

При цьому не варто забувати про
те, що обробка розчином аміаку може
мати негативні наслідки для самих же
культурних рослин. Інакше кажучи,
вони після такого «лікування» можуть
пошкодитися, а то й зовсім загинути.

Найкращий результат у боротьбі з
Хробаком дає хімічний спосіб, що
передбачає застосування інсектицидів
типу канфідор, маршал або базудин.
Використовувати їх потрібно навесні,
коли грунт тільки починає прогрівати-
ся, провокуючи пробудження шкідни-
ків та їх переміщення до поверхневих
шарів землі.

Якщо ступінь ураження саду вели-
ка, то рекомендують звернути увагу на
препарати ціткор, АРІВА і актеллик.
Нерідко ще при посадці рослин їх
коріння змочують в бовтанці з гною і
глини, в яку додають також перерахо-
вані препарати.

Дуже любить хробак пошкоджувати
суницю, тому про цю рослину піклува-
тися потрібно особливо ретельно.
Поряд з названими способами до

суниці можна застосувати ще й
наступний: навесні до початку цвітіння
і в кінці літа - початку осені, коли жуки
виходять з лялечок, рослини оброб-
ляють розчином Актари.

Самим безпечним для рослин спо-
собом є екологічний, суть якого поля-
гає в тому, аби засіяти пристовбурні
кола плодового дерева білою конюши-
ною. Зазвичай для цього потрібно
близько 100 насінин. Сенс даного спо-

собу такий: на коренях конюшини
живуть бульбочкові бактерії, здатні
поглинати з повітря азот і синтезувати
білки. Як наслідок - азот накопичу-
ється в грунті, а він, як вже зазначало-
ся вище, небезпечний для життєдіяль-
ності Хробак. До всього іншого біла
конюшина витісняє бур'яни і, поста-
чаючи азот дереву, покращує смакові
якості і зовнішній вигляд його плодів.

Допоможе боротися з личинками
хруща також гірчиця. Вона діє як анти-
септик і ефективно нейтралізує шкід-
ників. Коріння гірчиці зазвичай проби-
ваються на глибину до 1,5 м, завдяки
чому рихлять грунт і сприяють надход-
женню до її поверхні підземної вологи.

Підготував 
Михайло Данкевич
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СЕМЕНІВСЬКИЙ ОДІССЕЙ
Фермерський шлях
«За радянських часів, – пригадує

Григорій Прохорович, –  у Семенівці
був великий радгосп із фермою на
5000 голів та 1800 голів дійного стада,
сюди  я й пішов працювати помічником
бригадира. Радгосп став колективним
сільськогосподарським підприєм-
ством, потім – товариством, та за всіх
форм та будь-якого керівництва пого-
лів’я поступово зменшувалося, а мені
до останнього хотілося зберегти його.
Проте вже з 1995-го року все почало
руйнуватися: поголів’я масово зника-
ло через хвороби , незабезпеченість
потрібним раціоном і доглядом, не
залишилося жодної ферми – пороз-
крадали. Коли в рідному господарстві
залишилося трохи більше сотні корів,
вирішив узяти ферму в оренду. І роди-
на підтримала ідею займатися молоч-
ним фермерством. Так народилося
фермерське господарство «Віра,
Надія, Любов», за іменами дочок
засновника».

Покупці вже добре знають продук-
цію господарства Наконечного; вони
охоче купують козине й коров’яче
молоко, ряжанку і бринзу, сметану,
сири, курей, яйця, а віднедавна – шат-
ковану капусту, яка користується
попитом. Продукцію виставляють на
ринок двічі на тиждень – у вівторок та
п’ятницю. 

Політики, – продовжив Григорій
Наконечний, – а слідом за ними й
окремі «експерти», не хочуть зрозумі-
ти, що без власного хліба, тобто без
розвинутого сільського господарства,
Україна просто неможлива як суверен-
на держава, і нашим нащадкам дове-
деться вимолювати милостиню, мож-

ливо, навіть… китайською мовою. Тож
закликаю і тих, хто носить вишиванки, і
панів у смокінгах з блакитними крават-
ками: схаменіться, спробуйте зрозумі-
ти, що головне джерело української
мови й культури – українське село – не
просто в стані занепаду, а в агонії.

Переконаний в тому, що яким буде
село, такою буде й Україна.

На погляд досвідченого фермера,
Україна потерпає ще від однієї пробле-
ми: ми забули, що живемо не в косміч-
ному холоді, а в земному природному
середовищі, від якого повною мірою
залежимо. У співжитті з природою не
потрібна боротьба, подвиги, геогра-
фічні катаклізми. Зберегти землю,
село, людей села – цього досить. А
замість цього ми бачимо, що над укра-

їнськими ланами вже не співають жай-
воронки, в селах немає ластівок,  а в
землі – корисних черв’яків. Поля вже
давно не пахнуть свіжою землею, а
справжніх господарів на них немає.
Крутяться якісь людці, щось там сіють,
але про результат не дбають. Вони

виконують волю своїх панів, точно за
Шевченком: «Скачи, враже, як пан
скаже, на те він багатий».

Горизонти 
Коли з Григорієм Наконечним захо-

дить мова про майбутнє його фер-
мерського  господарства, ветеран не
може не хвилюватися. «Сьогодні пого-
лів’я нашої худоби складає десь біля
півсотні корів і нетелів. Мріємо про
розширення. Будуть у нас і кози, і коні,

і інші тварини. А ще хочу завести
десятків два корівок червоно-рябої
української породи, таких розводять у
сусідній Полтавській області. Треба
тільки грошей назбирати, бо на держа-
ву надії немає. Не подумайте, що ми
прагнемо гігантоманії, вона нікому не
потрібна. Навпаки, вважаю, що в кож-
ному селі потрібно створити невелике
молочне господарство, тоді й людям у
селі робота знайдеться, і свіжі молоко-
продукти будуть».

Григорій Прохорович – голова
районної Асоціації фермерів. Вона
нині налічує 87 асоційованих членів,
але насправді працюють одиниці. Це
проблема, проте місцеве керівництво
таке становище влаштовує. На запи-
тання, чому районні чиновники не люб-
лять Наконечного, сам він відповідає
так: «Я, так би мовити, неформатний.
Тобто не вписуюся в їхні схеми, ство-
рені за принципом «крок вперед, два
назад». Та ще й правду ріжу межи очі».

Щоб навчити розуму чиновників,
Наконечний навіть корову до
Верховної Ради виводив. На жаль,
Карини вже немає в живих, а згадати її
не гріх, мудра тварина була, не гірша
від рекламної Мілки…

Від автора: Спілкуючися з семе-
нівським фермером, я ніяк не міг
позбутися думки, що він мені когось
виразно нагадує. І лише тоді, коли
Григорій Прохорович нагадав про кіз,
я збагнув: це наш український
Одіссей – розумний, трошки хитрий,
винахідливий, добрий, мудрий і спра-
ведливий. Типовий український селя-
нин…

Володимир ЯРОШЕНКО

НА ЗВ’ЯЗКУ – РЕГІОНИ
Житомирська область. 
Голова обласної Асоціації фермерів

Віктор Дмитрук, відповідаючи на головне
запитання, щодо посівної кампанії,
зауважив, що вона цього річ видалася
непростою. Незважаючи на нібито сніж-
ну зиму, в землі відчувається брак воло-
ги, тому необхідна додаткова обробка
грунтів. Звичайно, такі роботи потре-
бують і додаткових коштів, а вони не
передбачалися, тому доводиться запо-
зичати із обігових, яких і без того ледве
вистачає лише на нагальні потреби.
Особливо ця проблема дошкуляє малим
і середнім фермерам та дрібним земле-
власникам. Зростання цін на паливно-
мастильні матеріали та агрохімію багать-
ох із них змушує вже в ході весняних пол-
ьових робіт міняти тактику, а іноді й стра-
тегію посівної. 

Стосовно забезпечення технікою
Віктор Миколайович висловив переко-
нання, що вона повинна бути сучасною і
високопродуктивною, але не кожен фер-
мер у змозі самотужки придбати повний
комплект сільськогосподарських машин
і налагодити їх правильну експлуатацію.
Тому заслуговує схвалення і поширення
досвід Бердичівського району, де вже
працюють шість сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів, що
надають послуги саме в плані забезпе-
чення сезонних робіт потрібною техні-
кою. Приблизно так, як це в минулому
сторіччі робили районні
«Сільгосптехніки».

Фінансування фермерської діяльно-
сті бажає бути кращим. З одного боку,
ніби існує система підтримки фермерів,

але вона ґрунтується на конкурсній
основі. Зібрався, скажімо, фермер при-
дбати два десятки нетелів на виріст. І
ціна ніби підходяща, і товар хороший.
Але поки він пройде всі конкурсні проце-
дури, з тих нетелів виростуть корови,
відповідно зміниться й ціна. Звертатися
ж за кредитами до банків тепер ніхто не
наважується, бо там спочатку потрібно
внести заставу (і не яку-небудь, а обрану
банком), а потім дати згоду на будь-який
гніт з боку банкірів.

Не можна сказати, що влада не підт-
римує фермерів. Так, обласний губерна-
тор Сергій Миколайович Рижук завжди з
розумінням ставиться до сільських тру-
дарів і допомагає чим може. Але, як
кажуть, жалує цар, та не жалує псар.
Місцеве самоврядування в селах пере-
творилося на панування сімейно-
кумівських кланів, які підтримують тільки
багатих, тому вирішити будь-яке серйоз-
не питання в сільських Радах практично
неможливо без хабарів. Допікають фер-
мерів і контролери різного роду: рибін-
спектори, санепідемстанції, екологи,
пожежники та інші, навіть згадати всіх
важко. І кожен приходить із загребущою
лапою: дай!

Незважаючи на згадані негаразди,
фермери області працюють, і завдяки їм
на ринки та переробні підприємства

України надходять не тільки традиційні
житомирські буряки та картопля, а й
фрукти, мед і навіть напівзабутий льон.

Підсумовуючи бесіду, Віктор
Миколайович висловив надію, що скасу-
вання податкових пільг для фермерів,
якщо воно відбудеться, буде здійснене з
розумом, аби не знищити дрібні госпо-
дарства, не загнати їх у тінь, а надати
можливість розвитку.

Закарпатська область.
Юлія Пелешкей, голова обласної

Асоціації фермерів, розповіла про
складні умови, в яких довелося нинішнь-
ої весни здійснювати весняні польові
роботи. За її словами, з кожним роком
клімат в області змінюється. Справжньої
весни просто немає, а рослини потре-
бують саме її. Люди в області працьови-
ті, плекають кожен клаптик родючої
землі, але природа нерідко виявляється
сильнішою і зводить нанівець їхню само-
віддану працю.

Вирощувати щось путнє за таких
умов важко, а сіяти, як дехто, саму лише
кукурудзу, совість не дозволяє. Відтак
фермери пристосовуються до нових
умов і мають надію, що трохи поправить
справи вирощений ними врожай городи-
ни, овочів та ягід.

З технікою у закарпатців проблем

немає: лани невеликі, машин вистачає,
та й місцева програма підтримки ферме-
рів таки працює.

На запитання щодо фінансування
фермерської діяльності Юлія Іванівна
відповіла стримано: «Намагаємося нала-
годити співпрацю з банками, бо держава
нічим не допомагає. Але банки теж
дбають передусім про власну вигоду, а
не про нас».

З владою «нагорі» ніби все вирішу-
ється конструктивно, але варто перейти
на кілька нижчих щаблів, як виникають
непереборні труднощі. Корупція не оми-
нула й Закарпаття.

Позитивним явищем, на думку моєї
співрозмовниці, можна вважати відрод-
ження консервних заводів з переробки
фруктів та овочів. Це для фермерів як
манна небесна, адже не потрібно возити
свої продукти десь далеко, все можна
здати на місці, та ще й розраховуються
заводи негайно, за сталими цінами.
Щоправда, зараз суниці вже коштують
20 гривень за кілограм, але все одно міс-
цевий завод краще, ніж далекий ринок у
чужій області.

Відносно намірів переглянути чи зов-
сім скасувати пільги для фермерів, Юлія
Іванівна зауважила, що це означатиме
для області просто катастрофу.
Передусім, на її думку, непідйомним
тягарем ляже на плечі дрібних і середніх
сільськогосподарських виробників гро-
міздка система бухгалтерського обліку й
звітності, вигідна лише фіскальним орга-
нам. Фермер не матиме часу ні на що,
окрім творення нескінченних папірців.
Спілкувався Володимир ЯРОШЕНКО.

Редакція продовжує започаткований нинішнього року діалог
із фермерською елітою регіонів України. Формат таких бліц-
інтерв’ю нескладний: це коротка, невимушена й відверта  теле-
фонна розмова на теми фермерського сьогодення. Цього разу
на запитання нашого кореспондента відповідали:

В господарськiй оселi
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СОРТИ ЯБЛУК 
ВІД ДП «ГОЛЛАНД ПЛАНТ УКРАЇНА»

Про надзвичайні можливості у сфері
вирощування яблук на Україні вже не
потрібно переконувати нікого. Ті, хто вже
наразі займається цією справою пого-
дяться, що:

- країна має гарні природні умови для
вирощування яблук;

- типовим є попит на ринку;
- вигідні відпускні ціни, сприятливі

експортні можливості (наприклад в
Росію);

- вирощування яблук є рентабельним
видом діяльності.

Проте, питання, які саме сорти
краще використовувати для вирощуван-
ня яблук, є вирішальними при закладанні
основ довгострокового успішного бізне-

су. Виробники яблук вже давно визнали
значення та переваги вирощування яблук
за допомогою імунних сортів, що означає
більше переваг для виробників яблук. 

ДП «Голланд Плант Україна» - плодо-
розсадник, який вже тривалий час успіш-
но  працює на Закарпатті. Ціллю компанії
є надання можливості Споживачу вжива-
ти безпечний, здоровий продукт, які
виробник зможе отримати  використо-
вуючи нові, стійкі імунні сорти яблук, що
стійкі до хвороб та потребують менше
обприскувань засобами захисту. Це, в
свою чергу, є запорукою накопичення
меншої кількості шкідливих речовин  у
плодах. Використовуючи нові сорти,
виробники можуть знизити витрати, що

зробить їхню справу успішнішою, підви-
щить рентабельність та дозволить скоро-
тити забруднення сільськогосподарських
земель засобами захисту. В таких умовах
можливе сприятливе для навколишнього
середовища, екологічно чисте вироб-
ництво. Плодорозсадник ДП «Голланд
Плант Україна» володіє виключними
ліцензійними правами на розмноження
та продаж садивного матеріалу цих пер-
спективних, стійких до хвороб сортів на
території України.

Плодорозсадник пропонує своїм клі-
єнтам 4 різні категорії сортів, з-поміж
яких третя та четверта категорія є най-
більш популярними серед виробників
яблук.   

До першої категорії належать звичай-
ні (не резистентні) сорти , які відомі в усь-
ому світі ( Гала, Голден, Айдаред, та ін.).
Ці сорти пропонуються тим виробникам,
хто надає перевагу традиціям та з яки-
хось причин поточні потреби на ринку
вимагають присутності саме цих сортів. 

Друга категорія включає в себе стійкі
до хвороб сорти подвійного призначення
, з яких в даний час на Україні вже закла-
дено багато насаджень. (Ревена,
Релінда, Реанда, Ремо, Регліндіс).

До третьої категорії включені найнові-
ші , стійкі до хвороб сорти подвійного
використання (Ренора, Рекарда,
Реколор). Їхня цінність новизни набагато
вища.

Четверта категорія - це коро-
лівська категорія. Вона включає в
себе провідні європейські, ліцензій-
ні, стійкі до хвороб, десертні сорти
яблук: Луна r, Сіріус r, Оріон r, Ред
Топаз r та Розела r. Ці сорти внесені

в Реєстр сортів, придатних для
вирощування на території України.
Їх можна придбати виключно у ТОВ
«Голланд Плант Україна».

Що робить їх особливими? Поряд з
стійкістю до хвороб вони вирізняються

своїм смаком, тривалим терміном збе-
рігання та привабливим зовнішнім виг-
лядом. 

Ці сорти  створюють можливість для
виробника використовувати маншу кіль-
кість засобів захисту рослин, забезпе-

чуючи тим самим низьку собівартість, а
за рахунок хороших властивостей збері-
гання  забезпечують безпеку реалізації
плодів. 

Сорти цієї категорії входять в про-
граму «Клуб «Натуральне Яблуко r»

Реколор.
Стійкий проти парші, середня стій-

кість до борошнистої роси
Розмір плоду: середній 162 г
Форма: кулясто-конусоподібна
Поверхневе забарвлення: червоне
Смак: гармонійний
Вміст цукру: 14,9% (Брікс)
Кислота: 6,5г/л титрованих кислот
Квітнення: від раннього до серед-

нього
Збірна стиглість: середина сезону

(Елстар)
Споживча стиглість: жовтень-грудень
Десертний сорт

Оріон
Сорт стійкий

до парші, середня
стійкість до
борошнистої роси.
Співвідношення
вмісту  цукру та
кислоти врівнова-
жене (Брікс 12,5).
Диплоїдний, над-
звичайно високов-

рожайний, плодоношення настає рано.
Сила росту дерева та форма крони схожа до
групи сортів Голден делішес. Час достиган-
ня; початок - середина жовтня. Плід можна
зберігати до квітня у звичайному сховищі, в
процесі зберігання плід жовтіє, може з’яви-
тись слабкий; рум’янець. М’якуш щільний,
соковитий, хрусткий. Придатний для інтег-
рованого та органічного вирощування.

Ред Топаз 
Сорт стійкий проти

парші, толерантний до
борошнистої роси.
Основний сорт черво-
ний, диплоїдна мута-
ція. Слаборослий
сорт. Плодоношення
настає рано, для сорту
характерні постійні та
високі врожаї.

Достигає на декілька днів пізніше, ніж
Голден Делішес. За звичайного зберігання
може зберігатись до березня місяця. Плід
середнього або великого розміру, плоскої
сферичної форми. Плід майже на 100%
покритий червоним поверхневим забарв-
ленням. М’якуш жовтуватий, щільний, хру-
сткий, надзвичайно смачний. Придатний до
інтегрованого та органічного вирощування.

ОГОЛОШЕННЯ

Шукаємо менеджерів з продажу для
реалізації продукції плодорозсадника на
території України. 

1-ша посада: „фахівець-професіонал”
Вимоги: знання ринку, зв’язки, мобіль-

ність, знання в області сільського госпо-
дарства (плодівництва), використання влас-
ного авто (відшкодування витрат).

2-га посада: „Зовнішній працівник”
Вимоги: хороший фахівець в області

продаж, активне виконання роботи, зв’язки,
дослідження ринку.

Забезпечуємо в обох посадах: конку-
рентоспроможний дохід, відшкодування
витрат, фахові тренінги, навчання за кордо-
ном.

Контакти: Сюч Іштван - 
Еmail: syuch.istvan.hpu@gmail.com. 
Моб. тел:  050 3725574

Луна
Сорт стійкий

до парші, середня
стійкість до
борошнистої роси.
Співвідношення
вмісту цукру та
кислоти врівнова-
жене (Брікс 12,5).
Диплоїдний, над-
звичайно високов-

рожайний, плодоношення настає рано.
Сила росту дерева та форма крони схожа до
групи сортів Голден делішес. Час достиган-
ня початок - середина жовтня. Плід можна
зберігати до квітня у звичайному сховищі, в
процесі зберігання плід жовтіє, може з’яви-
тись слабкий рум’янець. М’якуш щільний,
соковитий, хрусткий. Придатний для інтег-
рованого та органічного вирощування.

Розела
Сорт стійкий

проти парші та
толерантний до
б о р о ш н и с т о ї
роси. Диплоїдний,
дає систематичні
та високі врожаї,
п л о д о н о ш е н н я
настає рано. Сорт
середньої сили

росту. Достигає на тиждень раніше ніж сорт
Голден Делішес. За звичайного зберігання
може зберігатись до березня місяця.
Поверхня плоду на 90% покривається яскра-
во-червоним рум'янцем, з притаманними
сочевичними плямами. М’якуш середньої
твердості, соковитий, солодкий, з низьким
вмістом кислоти, ароматний. Придатний для
інтегрованого та біовирощування.

Рекарда
Стійкий проти парші, середня стійкість

до борошнистої роси
Розмір плоду: середній 168 г.
Форма: видовжено-конічна
Поверхневе забарвлення: червоне,

інтенсивність забарвлення середня,
насичено-темна, з цятками всередині

Смак: кислуватий
Вміст цукру: 14,8% (Бікс)
Кислота: 8,4г/л. титрованих кислот
Квітнення: від раннього до середнього
Дозрівання: серединьо-пізнє (Голден Д.)
Споживча стиглість: листопад - березень
Десертний сорт

Ренора
Сорт надзвичайно стійкий проти парші. Толерантний до борошнистої роси,

бактеріального опіку та раку
Розмір плоду: від середнього до великого, діаметр 65-75 мм.
Форма: плескато-куляста
Поверхневе забарвлення: яскраво червоне,

шкірка з дрібними цятками
Смак: солодко-кислуватий
Кислота: 7 - 9 г/л. титрованих кислот
Вміст цукру: 12 - 14 % (Брікс)
Достигає пізно, знімна стиглість на початку

жовтня, за звичайного охолодження зберіга-
ється до кінця березня

Рано починає плодоносити
Характерні високі врожаї. Десертний сорт

Запрошуємо до співпраці ферме-
рів, які мають намір закладати сади,
а також керівників переробних заво-
дів, виробників соків і дитячого хар-
чування та керуючих продажами для
того, щоб за допомогою даних сортів
Ви змогли створити у Вашому регіоні
відповідну виробничу базу якісного
яблука. Слід зазначити, що дані
сорти повною мірою відповідають
західноєвропейським вимогам до
дитячого харчування Baby Food (про-
дукт, що виробляється з яблук, які
отримують шляхом інтегрального
або органічного (біо) вирощування,
що гарантує низький рівень пестици-
дів у плодах, та відповідно, у кінцево-
му продукті). 

Контакти та надання 
консультацій:

+ 38 0 503726133
+ 38 0 503725574
+ 38 0 503728550

Плодорозсадник 
ДП «Голланд Плант Україна»
Телефон координатора проекту: 
+ 38 0 50 3721729

Закарпатська обл., 
Ужгородський р-н,  89420, 
с. Тарнівці, вул. Концівська,17.

Еmail: hpu@swi.net.ua 
+ 38 0 312 450209
www.uzhgorodrozsadnik.uz.ua
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Ком па ния ООО "Ори ент вей", офи ци аль ный ди лер
круп ней ше го ми ро во го про из во ди те ля фо то се па ра то ров
ком па нии "AN COO", пред ла га ет но вое ре ше ние, ко то рое
вы ве дет чис то ту ва ше го про дук та на сов ре мен ный уро вень.
Пред ла га е мое на шей ком па ни ей обо ру до ва ние, ис поль зу ет
сов ре мен ный ме тод очис тки [ фо то се па ра ция. С ис поль -
зо ва ни ем дан но го ме то да сор ность ко неч но го про дук та со -
от ветс тву ет 0,01 % при про из во ди тель нос ти от 1"ой до 40
тон ны в час.

Спе ци а лис та ми на шей ком па нии раз ра ба ты ва ют ся все
не об хо ди мые ре ше ния для гра мот ной увяз ки фо то се па ра то -
ра под ваш про из водс твен ный про цесс с пре дос тав ле ни ем
всех не об хо ди мых чер те жей и учё том ва ших тре бо ва ний.

Обу че ние ва ше го тех ни чес ко го пер со на ла с пос ле ду ю щей
эк за ме на ци ей. 

Тех под дер жку 24 ча са в сут ки.

Кунжут Овес Лен Арахис Фасоль Гречка 

Кукуруза Пшеница Ячмень Подсолнечник Пшено 

Семена тыквы Рис Соя Горчица Просо Вика 

Про дукт рав но мер но рас пре де ля ет ся по лот кам и в
сво бод ном па де нии ана ли зи ру ет ся мно го пик сель ны ми
ка ме ра ми. Ма ши на "ви дит", ка кое зер ныш ко со от ветс -
тву ет хо ро ше му цве ту про дук та, а ка кое пло хо му. Пос -
ле это го, пло хое зер но вы ду ва ет ся спе ци аль ны ми
эжек то ра ми, ко то рые спо соб ны из по то ка отс тре ли -
вать сжа тым воз ду хом  от дель но лю бой сор ный эле -
мент. 

Толь ко фо то се па ра то ры очи ща ют мно жес тво куль -
тур от не же ла тель ных при ме сей, ко то рые мо гут иметь

схо жий раз мер и вес с хо ро шим про дук том, что в свою
оче редь де ла ет дан ное обо ру до ва ние уни вер саль ным. 

Ком па ния ООО "Ори ент вей" приг ла ша ет всех
же ла ю щих ис пы тать фо то се па ра то ры на ва ших про -
дук тах, что поз во лит вам лег че рас счи тать при быль и
оку па е мость.

При даль ней шем сот руд ни чес тве мы обес пе чим
Вас сер ти фи ци ро ван ным, ка чес твен ным обо ру до -
ва ни ем от ми ро во го про из во ди те ля по при ем ле -
мой це не, опе ра тив ным и на дёж ным сер ви сом. 

Грецкий орех

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР АГРАРНОГО РОЗВИТКУ
пропонує за цінами виробника:

[ оп рис ку вач ВЕК ТОР "
3000.24, уком плек то ва ний сис те -
мою BRA VO [ 180, пре мік се ром,
роз пи лю ва ча ми "Lec hler", на со -
сом "An no vi Re ver be ri". Про дук тив -
ність ро бо ти 12 [ 15 га/год. 

Ці на: 230 000,00 грн.

[ оп рис ку вач са до вий ВЕЗУ-
ВІЙ " 2000М, уком плек то ва ний
іта лій ським на со сом 150 л/хв. Про -
дук тив ність ро бо ти 4,5 [ 8 га/год.

Ці на: 70000,00 грн.

[ розкидач мінеральних добрив
навісний JUNIOR II. Ширина
захвату [ 24м., продуктивність
роботи 20,88 га/год. 

Ціна: 18200,00 грн.

[ сис те му па ра лель но го ке ру -
ван ня FARM GPS 7, для рів но мір -
но го ви сі ву зер но вих, вне сен ня за -
со бів за хис ту рос лин та доб рив, а
та кож для точ но ви мі рю ва ти пло щі
по лів. 

Ці на: 15000,00 грн.

ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР АГРАРНОГО РОЗВИТКУ"
Україна, 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12

Тел./факс:  (044) 569"59"21; 592 " 20 " 08
Е"mail:office@ucad.com.ua
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КОМПЕНСАЦІЯ ЗА
ДОЇЛЬНІ УСТАНОВКИ

228 установок індивідуального
доїння придбали селяни та фермерсь-
кі господарства Рівненської області.
Витрати на обладнання їм компенсує
держава, а це становить 982 тисячі
600 гривень.

На таку бюджетну підтримку
можуть розраховувати господарі, які
утримують трьох і більше корів. За дер-
жавні кошти селянам здешевлюють
купівлю обладнання до 5 тисяч гривень
залежно від вартості устаткування.
Відповідно, якщо селянин придбав
апарат менше, ніж за 5 тисяч гривень,
то з бюджету йому повністю повернуть
витрачені гроші, якщо ж ціна переви-
щує передбачену суму, то відшкодо-
вують не більше 5 тисяч гривень.

Аби якнайбільше краян скориста-
лися такою держпідтримкою, перший
заступник голови облдержадміністра-
ції Анатолій Юхименко організував 4
кущові наради. На них запросили як
виробників установок, так і потенцій-
них покупців. Завдяки такій роботі
цьогоріч селяни придбали майже в
десять разів більше апаратів, ніж за
увесь попередній рік.

Урядовий портал
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ЛІКВІДАЦІЯ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Правові, економічні й соціальні засади

створення та діяльності фермерських гос-
подарств як прогресивної форми підпри-
ємницької діяльності громадян у галузі
сільського господарства України визначає
Закон № 973-ІV.

Згідно зі ст. 2 цього Закону відносини,
пов'язані зі створенням, діяльністю та при-
пиненням діяльності фермерських госпо-
дарств, регулюються Конституцією
України, Земельним кодексом, Законом №
973-ІV та іншими нормативно-правовими
актами України. Зокрема, враховуючи, що
фермерські господарства відповідно до
зазначеного закону є юридичними особа-
ми, то в разі припинення їх діяльності слід
також керуватися нормами
Господарського та Цивільного кодексів,
Законом № 755-ІV тощо.

Розглянемо підстави та порядок припи-
нення діяльності фермерського господарст-
ва й державну реєстрацію припинення.

Які підстави та порядок припинен-
ня діяльності фермерського госпо-
дарства?

Особливості правового регулювання
припинення діяльності фермерського гос-
подарства визначено Законом № 973-ІV,
зокрема статтями 35 та 36 розділу десятого.

Так, підставою припинення діяльності
фермерського господарства є його реор-
ганізація або ліквідація, визнання фер-
мерського господарства неплатоспромож-
ним (банкрутом), а також у разі якщо не
залишається жодного члена фермерського
господарства або спадкоємця, який бажає
продовжити діяльність господарства.

Рішення про припинення-діяльності
фермерського господарства прийма-
ється:

- власником у разі реорганізації або
ліквідації фермерського господарства -
відповідно до закону та статуту фермерсь-
кого господарства;

- у разі якщо не залишається жод-
ного члена фермерського господарства
або спадкоємця, який бажає продовжити
діяльність господарства у порядку, вста-
новленому законом;

- у разі банкрутства фермерського
господарства - відповідно до закону.

Спори про припинення діяльності фер-
мерського господарства та щодо розподі-
лу майна фермерського господарства, яке
припинило свою діяльність, вирішуються
судом.

Зазначений закон не встановлює поря-
док ліквідації фермерського господарства,
тому припинення фермерських госпо-

дарств у цьому випадку має здійснюватися
за правилами, встановленими статтями
60, 61 Господарського кодексу та статтями
105, 110, 111, 112 Цивільного кодексу для
ліквідації юридичної особи.

Для ліквідації юридичної особи ство-
рюється ліквідаційна комісія, встановлю-
ються порядок та строки ліквідації, а також
строк для заяви претензій кредиторами,
що не може бути меншим, ніж два місяці з
дня оголошення про ліквідацію.
Ліквідаційна комісія створюється органом,
який прийняв рішення про ліквідацію.

Ліквідаційна комісія повідомляє про
ліквідацію юридичної особи в друкованих
органах за місцезнаходженням юридичної
особи, порядок і строки заявлення креди-
торами вимог до неї, вживає необхідних
заходів для стягнення дебіторської забор-
гованості юридичної особи, виявлення її
кредиторів та претензій останніх, прова-
дить інвентаризацію і оцінку майна, його
реалізацію, складання проміжного ліквіда-
ційного балансу, розрахунки з кредитора-
ми і членами трудового колективу, скла-
дання ліквідаційного балансу і подання
його до органу, який призначив ліквідацій-
ну комісію, або власнику.

Якщо вартість майна юридичної особи
виявиться недостатньою для задоволення
вимог кредиторів, юридична особа ліквіду-
ється в порядку, встановленому Законом
№ 2343-ХІІ.

Майно, яке залишилося після задово-
лення вимог кредиторів, розподіляється
між членами фермерського господарства
відповідно до його статуту.

Так, ст. 20 Закону № 973-ІV визначено,
що при ліквідації фермерського госпо-
дарства або у разі припинення членства у
фермерському господарстві член фер-
мерського господарства має право на
отримання частки майна. Розмір частки та
порядок її отримання визначаються стату-
том фермерського господарства.

Також слід зазначити, що у разі припи-
нення діяльності фермерського госпо-
дарства до закінчення терміну надання
господарству податкових пільг госпо-
дарство має сплатити до бюджету за весь
період його діяльності суму податку,
обчислену в розмірі, встановленому для
фермерського господарства, за винятком
випадків, коли не лишається жодного
члена фермерського господарства або
спадкоємця, який бажає продовжити
діяльність господарства, а також викупу
земельної ділянки для суспільних потреб
чи примусового відчуження її з мотивів

суспільної необхідності (частина третя ст.
36 Закону № 973-ІV).

Який порядок державної реєстрації
припинення фермерського госпо-
дарства в результаті його ліквідації?

Порядок державної реєстрації припи-
нення юридичної особи в результаті її лікві-
дації визначається статтями 34 - 36 Закону
№ 755-ІV та здійснюється в два етапи.

По-перше, відповідно до ст. 34 зазначе-
ного Закону для внесення до Єдиного дер-
жавного реєстру підприємств та організа-
цій України (далі - ЄДР) запису про рішення
щодо припинення юридичної особи
заявник повинен подати (надіслати реко-
мендованим листом з описом вкладення)
державному реєстратору такі документи:

- нотаріально посвідчену копію
рішення засновників (учасників) або упов-
новаженого ними органу щодо припинен-
ня юридичної особи (рішення має містити
дані про склад ліквідаційної комісії з при-
пинення (ліквідаційної комісії) юридичної
особи, у тому числі ідентифікаційні номери
її членів) (частина сьома ст. 34 Закону №
755-ІV);

- документ, який підтверджує вне-
сення плати за публікацію повідомлення
про прийняия засновниками (учасниками)
або уповноваженим ними органом рішення
щодо припинення юридичної особи у спе-
ціалізованому друкованому ЗМІ (згідно з
частиною двадцятою ст. 22 Закону № 755-
ІV плата справляється в розмірі 51 грн.).

У разі відсутності підстав для залишен-
ня документів без розгляду державний
реєстратор повинен у день надходження
цих документів внести до ЄДР запис про
рішення засновників (учасників) юридич-
ної особи або уповноваженого ними орга-
ну щодо припинення юридичної особи та в
той самий день повідомити органи стати-
стики, ДПС, Пенсійного фонду України,
фондів соціального страхування про вне-
сення такого запису (частина перша ст. 35
Закону № 755-ІV).

Другим етапом є безпосереднє про-
ведення державної реєстрації припи-
нення юридичної особи.

Для проведення державної реєстрації
припинення юридичної особи в результаті
її ліквідації голова ліквідаційної комісії або
уповноважена ним особа після закінчення
процедури ліквідації, передбаченої зако-
ном, але не раніше двох місяців з дати пуб-
лікації повідомлення у спеціалізованому
друкованому ЗМІ, повинен подати (наді-
слати рекомендованим листом з описом
вкладення) державному реєстратору доку-

менти, перелік яких установлено частиною
першою ст. 36 Закону № 755-ІV, а саме:

- заповнену реєстраційну картку на
проведення державної реєстрації припи-
нення юридичної особи у зв'язку з ліквіда-
цією;

- свідоцтво про державну реєстра-
цію юридичної особи;

- оригінал установчих документів;
- акт ліквідаційної комісії з ліквіда-

ційним балансом, який затверджено
рішенням засновників (учасників) або
уповноваженого ними органу;

- довідку відповідного органу дер-
жавної податкової служби про відсутність
заборгованості щодо податків, зборів
(обов'язкових платежів);

- овідку відповідного органу
Пенсійного фонду України про відсутність
заборгованості;

- довідки відповідних органів фон-
дів соціального страхування про відсут-
ність заборгованості;

- довідку архівної установи про
прийняття документів, які відповідно до
закону підлягають довгостроковому збері-
ганню.

Підписи голови та членів ліквідаційної
комісії на ліквідаційному балансі мають
бути нотаріально засвідчені.

За відсутності підстав для залишення
документів без розгляду (перелік підстав
визначено частинами сьомою та восьмою
ст. 36 Закону № 755-IV) державний
реєстратор повинен внести до ЄДР запис
про проведення державної реєстрації при-
пинення юридичної особи в результаті її
ліквідації.

Дата внесення до ЄДР запису про про-
ведення державної реєстрації припинення
юридичної особи в результаті її ліквідації є
датою державної реєстрації припинення
юридичної особи. Тобто з цього моменту
фермерське господарство вважатиметься
ліквідованим.

При цьому державний реєстратор не
пізніше наступного робочого дня з дати
державної реєстрації припинення юридич-
ної особи повинен видати (надіслати реко-
мендованим листом з описом вкладення)
голові ліквідаційної комісії або уповнова-
женій ним особі один примірник оригіналу
установчих документів і свідоцтво про дер-
жавну реєстрацію юридичної особи, які
мають спеціальну відмітку про державну
реєстрацію припинення юридичної особи.

Оксана СКІЧКО,
“Вісник податкової служби України”

* 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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ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СОБІВАРТОСТІ ВРОЖАЮ
Як свідчить досвід наших колег-фер-

мерів із розвинутих країн, досить важли-
вим чинником успішного господарюван-
ня є забезпечення якісної роботи сіль-

ськогосподарських машин і механізмів.
А для реалізації цієї умови потрібне
розумне використання паливно-
мастильних матеріалів, в тому числі й
шляхом їх заощадження, без шкоди для
виробничого процесу. Ця публікація,
започаткована дослідженнями науковців

Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії
НАН України, покликана допомогти фер-
мерам краще розібратися, зокрема, з
деякими аспектами проблеми економії
дизельного палива.

Щоб уникнути перевитрат дизпалива,
фахівці радять спочатку пригадати все
те, про що колись механізаторам розпо-
відали в спеціалізованих школах, коли
вони вивчали матеріальну частину сіль-
госптехніки. Як би не змінювалася ця
техніка, основою кожної машини зали-
шається двигун, найчастіше дизельний.
Отже, зосередимося на його «хворобах»,
котрі викликають перевитрати пального
та заважають отримувати потрібні
результати роботи машини.

Зокрема, несправність однієї палив-
ної форсунки може спричинити збіль-
шення витрати палива на 15-20 %.

Ще один «камінь спотикання» – відхи-
лення кута упередження впорскування
від норми, тобто від 30-32 градусів.
Якщо це відхилення складатиме хоча б 2-
3 градуси, то витрата палива зросте на
20-25 %.

Скажімо, зовсім недавно вашому
трактору промили на стенді форсунки,
але ви не помітили, чи під час установки
на двигун їх затягли належним чином.
Майте на увазі, що одна недозатяжка
лише на 3 МПа може призвести до зай-
вих витрат палива на 3 %. А форсунка ж
не одна! Форсунки, «недотягнуті» на 6-7
МПа, забезпечать вам наднормативні
витрати палива відсотків на 20-25.

Нерідко перевитрати палива спричи-
нені зносом плунжерних пар, закоксову-
ванням голок форсунок, отворів розпи-
лювачів. Їх наслідком можуть стати також
проблеми з компресією, про що ми пого-
воримо окремо в одній із наступних пуб-
лікацій.

Двигун, як і людина, полюбляє чисте
повітря, а трактори й комбайни зазвичай
працюють в умовах сильної запиленості.
Відтак механізатору необхідно слідкува-
ти за чистотою повітряних фільтрів.
Якщо вони мають конструкцію з викори-
станням масляних елементів, слід щодня
замінювати масло; фільтри з паперови-
ми елементами слід витрушувати, висту-
кувати, продувати стисненим повітрям
принаймні кілька разів на тиждень, а
після 4-х таких операцій – замінювати

фільтруючі елементи.
Взимку економічність дизеля досяга-

ється за рахунок підтримання нормаль-
ного теплового режиму. Про особливості
зимової експлуатації ми ще матимемо
можливість поговорити, а поки що
давайте спробуємо визначитися зі шля-
хами економії пального на сьогодення.

Як стверджує відомий український
фахівець, доктор економічних наук
Григорій Бурлака, значної економії паль-
ного можна досягти правильним ком-
плектуванням і раціональною експлуата-
цією машинно-тракторного парку. Так,
недовикористання потужності трактора
на 10 % збільшує непродуктивні витрати
пального на 4-5 %. А частенько можна
побачити ці самі трактори (особливо
старшого покоління), котрі стоять на
вулиці з увімкненими двигунами й нічого
не роблять; у кращому випадку машини
завантажені десь на 35-
50 %, і все через їх
неправильне комплекту-
вання навісними агрега-
тами. Досвідчені госпо-
дарі знають, що «навіску»
потрібно встановлювати
таким чином, щоб потуж-
ність трактора викори-
стовувалася на 85-95 %.
А невеличкий резерв
можна залишити – для
подолання опору грунтів
без перемикання на зни-
жені передачі.

На деяких операціях
(лущіння, культивація
тощо) досить складно
скласти багатофункціональний агрегат,
який міг би забезпечити раціональне
завантаження трактора. В таких випад-
ках доцільно працювати на збільшених
швидкостях, а «навіску» комплектувати з
урахуванням конкретного технологічно-
го процесу. Наприклад, якщо потрібно
цілий день сіяти, то до її складу ввійдуть
сівалки, борони й котки, а в інших випад-
ках – інші відповідні інструменти.
Раціоналізація комплектування навісних
агрегатів дасть можливість запобігти
зайвим проходам тракторів, тобто
заощадити пальне, і така економія може
сягнути до 30 %. 

Без сумніву, більшості читачів і без

нашого нагадування зрозуміло, що
затуплені плуги чи культиватори не
сприяють економії пального, тому ріжучі
інструменти потрібно своєчасно чистити
й гострити.

Витрати пального зростають також
тоді, коли доводиться використовувати
сільськогосподарську техніку на непідго-
тованих загонах з віддаленими пере-
їздами і тривалою «холостою» роботою.
В господарствах зі значними земельни-
ми масивами переїзди з поля на поле
складають за рік 300-350 км, а в дрібних
господарствах – ще більше, до 500-600
км. На такі, не завжди виправдані, пере-
міщення техніки припадає до 8 відсотків
річного споживання палива одним гос-
подарством.

Аби уникнути непотрібних витрат
пального, потрібно приділити належну
увагу плануванню: черговості й термінів

польових робіт, переїздів техніки, її тех-
нічного обслуговування тощо.

Насамкінець – іще одна проста реко-
мендація: навчіться дозаправляти сіль-
госпмашини пальним безпосередньо на
полях. Це дасть можливість за рік збе-
регти, як мінімум, 400-500 л пального на
кожному тракторі.

Закордонний досвід підказує ще
один шлях до економії пального – це так
звана паралельно-прямолінійна бороз-
на. Але це вже інша техніка, інша історія,
про неї – в наступних публікаціях.

Володимир ЯРОШЕНКО   

Оптимальне завантаження - 
шлях до економii

Поєднання виробничих циклiв

Плуги потрiбно чистити 
та гострити

(050) 27"58"700
(098) 327"55"51

РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ 
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“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 рослинно-
го воску, екстракти ромаш-
ки, алое, лілії, токоферол
(вітамін 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 вологу
шкіру і масажувати до 30 секунд
на одну точку.

ДИНАМІЧНИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ

КВАРТЕТ СОЛЕЙ МЕРТВОГО МОРЯ

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 (біоантиоксидантів) Мертвого моря,
дію яких посилено ароматич-
ними маслами і фітопродук-
тами. У нашому новому про-
дукті використовується
масло авокадо з біооргано-
мінеральним комплексом
Мертвого моря, який є при-
родним біоантиоксидантом.

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

Багатофункціональний

склад  крему "СОЛЯРІС" дозволяє з успі-
хом використовувати для відновлення
порушених функцій 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 епі-
дермісу. Застосовується для профілакти-
ки та лікування нашкірних хвороб, викли-

каних іонізуючої радіа-
цією. Рекомендується
при мастопатії, захво-
рювання опорно-рухо-
вого апарату, при
кістково-м'язового і
головного болю, мігре-
ні, виводить вільні ради-
кали, полегшує стан при
хронічних захворюван-
нях суглобів і травмах.
Має болезаспокійливу,
кровоспинну і протиза-
пальну дію. Сприяє
загоєнню ран і порізів.
Використовується після
травм, хірургічних втру-
чань. Рекомендується
після гоління .

ЛОСЬЙОН ДЛЯ ТІЛА «СОЛЯРІС»

Ви зможете відчути вплив цілющих вла-
стивостей всесвітньо відомого Мертвого
моря прямо у своїй ванній, не виїжджаючи на
курорти Ізраїлю.

Самі по собі унікальні і корисні солі
Мертвого моря доповнені вченими компанії
"Dr. Nona" в клініці «Лєном» - есенціями масел
ромашки, розмарину, шавлії, лаванди, іланг –
ілангу, женьшеню, камфори, жасмину, евка-
ліпта. У солях компанії «Dr. Nona» міститься
маса корисних мікроелементів.
Біоорганомінеральний комплекс (ноу-хау
компанії).Солі «Dr. Nona» допоможуть вам
зняти розумову, нервову і фізичну перевтому,
підвищити життєвий тонус, заспокоїти нерво-
ву систему, полегшити болі кістково-м'язово-
го походження. І саме дивне, що хімічний
склад вод Мертвого моря подібний навколоп-
лідним водам мами. Якщо недоношене
(семимісячне) немовля занурити у ванночку з
розчином цих солей, то немовля вмить візьме
позу ембріона. Ось чому вода Мертвого моря
є для нас воістину «жива». Всі мікроелементи
солей фірми «Dr.Nona» знаходяться в стійкому
з'єднанні (know -how компанії), швидко роз-
носяться по всьому організму, мають загаль-
ний оздоровчий ефект. Комплект солей скла-
дається з чотирьох пляшок вагою 300 грамів
кожна. Активність елементів, що входять в
склад композиції солей фірми «Dr. Nona», ста-
новить 75-98%. Солі екологічно чисті, не
містять консервантів і хімічних добавок.         

СІЛЬ З ЕВКАЛІПТОМ, РОЗМАРИНОМ
(EUCALIPTUS, ROSEMARY, THYME)
Застосовується при перевтомі, для зняття

фізичної втоми, кістково-м'язового болю, для
розслаблення м'язів, для поповнення дефіци-
ту кальцію і боротьби з грибковими захворю-
ваннями. Дуже ефективна для періоду профі-
лактики остеопорозу людям у віці понад 40
років, особливо жінкам. Використовується
після хірургічних операцій, допомагає орга-
нізму в відновленні сил:

- при остеопорозах (приймати крупинки
всередину, компреси, ванни);

- в гінекології (ванни, спринцювання);
- при лікуванні простудних захворювань

(ванни, обтирання, промивати носоглотку);
- при лікуванні шпор на ногах (робити

гарячі ванни для ніг температурою до 40°С);
- при лікуванні геморою (ставити свічки із

замороженого сольового розчину, масаж із
сумішші шампуня і нерозчиненої перемеленої
солі, контрастні ванни);

- для профілактики дитячих простудних

захворювань (загартування);
- для лікування артрозу, артритів, полі-

артритів, остеохондрозів (ванни, компреси,
приймати крупинки всередину);

- в якості загального тонізуючий засіб
(ванни).

СІЛЬ З ЛАВАНДОЮ (LAVENDER)
Застосовується як заспокійливий засіб

при безсонні, неврозах, стресових станах.
Використовується для зниження артеріально-
го тиску, поліпшення кровообігу, зняття
головного болю. 

- при кропивниці, сверблячці (ванни,
обтирання, компреси);

- при дитячому діатезі (ванни, обтирання);
- при перенавантаженні нервової системи

дітей (ванни);
- для розслаблення м'язів, зняття м'язової

напруги (ванни);
- при лікуванні вегето-судинною дистоні-

єю (обтирання, ванночки для ніг);
- після зняття гіпсу після переломів

(ванни);
- при болях в ногах (компреси, ванночки

для ніг);
- при лікуванні артрозу, артритів (компре-

си, ванни, обтирання);
- при лікуванні шкірних захворювань

(ванни, компреси, обтирання);
- для нормалізації і стабілізації тиску

(ванни, обтирання);
СІЛЬ З ПАЧУЛІ, ІЛАНГ-ІЛАНГОМ 
(PATCHOULI, YLANG YLANG, STAR ANІ)
Цю сіль по праву називають сіллю бажан-

ня, так як під її впливом підвищується тонус
організму і збільшується сексуальний фон:

- при сексуальних проблемах у чоловіків і
жінок (ванни в поєднанні з «Лавсіном» і
«Лосьйоном для тіла»);

- при алкогольних отруєннях (приймати
крупинки всередину);

- при лікуванні шпор
на ногах (ванночки для
ніг, компреси);

- для підвищення
тиску при гіпотонії
(приймати крупинки
всередину, ванни);

- при лікуванні
захворювань верхніх
дихальних шляхів (інга-
ляції, ванни);

- відновлювальний
період після лікування
важких захворювань -
для підвищення тонусу
організму,       емоційно-
го  настрою, працез-
датності (ванни, обти-
рання вранці);

- при лікуванні
інфекційних захворю-
вань (ванни, інгаляції,
приймати крупинки
всередину, обтирання і
обгортання);

для зняття стресо-
вих станів і депресій
(ванни, обтирання, ван-
ночки для ніг).

СІЛЬ З РОМАШ-
КОЮ (CAMOMILE)

Має антисептичну,
протиалергійну, бакте-
рицидну дію, викори-

стовується для відновлення дихальної функції
шкіри, очищення її, сприяє прискоренню
загоєння ран, застосовується для зняття
свербіння, при дитячих гнійничкових захво-
рюваннях і як протигрибкового засобу,  для
отримання загального косметичного ефекту:

- при вирішенні проблем шкіри, лікування
пролежнів, псоріазу (ванни, примочки, ком-
преси);

- при лікуванні важких шкірних захворю-
вань: мокнучих дерматитів, діатезів і т. п.
(ванни, примочки);

- при харчових отруєннях (приймати кру-
пинки всередину);

- при лікуванні п'яткових шпор, для змен-
шення пітливості ніг (гарячі ванни для ніг - до
40°С);

- при лікуванні ран, ударів, ударів (прикла-
дати кубики замороженого сольового розчи-
ну, компрес);

- в гінекології як протизапальний і дезінфі-
куючого засобу (приймати всередину, ван-
ночки, спринцювання);

- при зубному болі, запаленні ясен і
порожнини рота, лікування пародонтозу, сто-
матиту (полоскати сольовим розчином, при-
ймати крупинки всередину);

- при переохолодженні, обмороженні
(ванни, компрес на уражене місце, приймати
крупинки всередину);

- при лікуванні простудних захворювань
(приймати крупинки всередину, натирати
стопи і надягати теплі шкарпетки на ніч);

- при високій температурі у дітей (обти-
рання);

- при лікуванні ангіни, болю в горлі (полос-
кання, накладати теплі сольові компреси, -
приймати крупинки всередину);

- при лікуванні нежиті (промивання носо-
глотки сольовим розчином);

- при лікуванні артрозу, артритів (компре-
си, ванни і ванночки для ніг, обтирання).

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
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