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Наступного року селяни
виживуть лише в кооперативі

У НОМЕРІ:
Гороскоп на рік
Собаки для кожного
знаку та сільського
господарства
СТОР.

10-11

У селі Велика Фосня
на Житомирщині
Сільський Ревізор
завершив сезон року
СТОР.

4-5

Дід Мороз заробляє
700 гривень
за півгодини
СТОР.
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«Лендфорт» став
найуспішнішим
господарством
СТОР.

3

У Монголії селяни
приручають вовків

Ф ОТО В А Л Е Р І Ї В І КТ Ю К

СТОР.

Тетяна Зубрицька із села Мізяківські Хутори Вінницького
району на Вінниччині розливає
молоко після ранкового доїння.
Має дві корові. Одну з них місяць тому їй віддала бабуся.
— Я вже не годна дивитися за
тією коровою. Колись здавала
молоко, як і всі, у бочку на молокозавод. Не було часу робити
сир і возити на продаж. Це зараз колгоспу нема, роботи нема,
сидять удома, то мають, коли

сир гріти й на сепаратор молоко
пускати. Возять на базар у Вінницю. Машина збирає молоко,
але їм на базарі більші гроші
платять, – розказує бабуся Тетяни Зубрицької Варвара Івацко.
Пенсіонерка чула, що з 1
січня молокозаводи мали припинити закупівлю молока в
селян-одноосібників. Знає, що
це нововедення відтермінували до 1 липня. Згідно з підписаною Угодою про Асоціацію

з Євросоюзом, молокозаводи
можуть переробляти молоко
лише трьох ґатунків: екстра,
вищого та першого. А домашнє
молоко – другосортне, тому купувати його не зможуть. Проте
Варварі Івацко, як і багатьом у
її селі, до закону про сорти молока байдуже.
– У нас на базарі діють свої
нормативи, – посміхається
жінка. – Один раз продаси погане молоко, то потім до тебе

ніхто не підійде. До гарних господинь люди в чергу шикуються, ще до її приїзду на базар.
Якщо ті, хто живе неподалік
обласного чи хоча б районного
центру та має можливість переробити молоко, завезти на ринок і знайти там свого покупця,
ще сподіваються, що новий закон їх не торкнеться, то люди
у віддалених селах починають
панікувати.
Закінчення на 2 стор.
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М’ясо й салати до
новорічного столу
СТОР.

12

Освіжаємо обличчя
перед святами
СТОР.
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