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Цієї осені морква буде
найдорожчим овочем
сько-фермерського господарства «Промінь».
Фермери кажуть, що таких
високих цін на продукцію вони
не пам’ятають. Рік тому, коли
морква також вважалася досить
дорогою, її ціна була майже
вдвічі нижчою, ніж цього року.
– Я не пророк, тому не
можу передбачити ціну на
осінній врожай. При її становленні велику роль грає стадний інстинкт. Люди роблять
так як сусіди, – говорить підприємець.
Одноосібники не можуть
тримати довго городину, бо
не мають складів зі спеціальними холодильниками. Тому
продають моркву оптовим
скупщикам за те, що дають.
– Цього року морква стала
делікатесом. Коштує дорожче, ніж банани. Навесні ціни
на моркву були низькими, а
від червня почали стрімко
зростати, – розповів Олексій
Дорошенко,
гендиректор
Української асоціації постачальників торгівельних
мереж. – На ринку швидко
закінчилися запаси старого
врожаю. А новий цього року
поганий. Погода зіпсувала ситуацію. Коли морква коштувала дешево, її купували більше
і споживали більше. Фактично
її швидше з’їли. Запасів старого врожаю на ринку не залишилося і не було перехідного періоду. Цьогорічна морква
відразу злетіла в ціні й почала
коштувати майже 30 гривень
за кілограм, тобто 1 євро.

Індекс передплати – 89782
1 місяць 14,35 грн
2 місяці 29,45 грн
3 місяці 41,35 грн
4 місяці 54,47 грн
Ціни вказані з урахуванням вартості приймання передплати

Щоб отримати подарунок, необхідно надіслати копію
передплатної квитанції (абонемента з відбитком
календарного штемпеля) на адресу редакції:
ТОВ «Рідне село Україна», а/с 166, м.Київ, 01001.
На передплатній квитанції мають бути вказані прізвище, ім’я,
по батькові передплатника, адреса та контактний телефон.
На звороті конверта напиши НАСІННЯ
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На лаванді та
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Сушарка для
фруктів зі старого
холодильника

Закінчення на стор. 2

Передплачуй газету «РІДНЕ СЕЛО УКРАЇНА»
терміном від 3 місяців
і гарантовано отримай 2 набори насіння
(овочі + квіти)

Села залишаться
без медсестер
і санітарок

Ф ОТО Н А Д А Н О С Е Р Г І Є М В А Ш Е СТ Ю К О М

Сергій Вашестюк (на фото),
сільський голова села Жиричі
Ратнівського району Волинської області, перевіряє цьогорічний урожай моркви на
своєму полі. Засіяв овочем 25
соток. Його односельці сіють
її і по 50 соток і навіть по гектару.
– Усе село взялося вирощувати моркву, бо вона тут росте
краще за картоплю. І ціна стояла висока. Наприклад, 2010
року оптовики за кілограм
овочу платили нам вісім гривень за кілограм і долар був по
вісім. Зараз такої ціни немає.
Торік здавали по дві гривні за
кіло. Хоча цього року по всій
Україні морква мало в кого
вродила. Може, і вартість підніметься, – сподівається Сергій Вашестюк, голова села
Жиричі.
Масово сіяти моркву в Жиричах селяни почали ще 20
років тому. Змусило безробіття. Продають зібраний урожай
оптовикам з півдня України.
Вони й виставляють ціну. Місцеве фермерське господарство «Промінь» здає моркву в
мережі супермаркетів. Там її
ціна цього літа доходила до 40
гривень за кіло.
– Цьогорічну ціну на моркву встановили не штучно.
Мало хто може домовитися
віч-на-віч, що там уже говорити про всіх виробників
моркви. Вартість, скоріше,
продиктувала погода. Спочатку була посуха, а потім
поля залило дощами, – каже
Петро Коваль, виконувач
обов’язків директора селян-
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Із серпня підвищили ціну на молоко
З 1 серпня селяни за літр молока отримують 9 грн 30 коп. Це
стосується тих, хто здає молоко
екстраґатунку. Партія має перевищувати 10 тонн.
– Людина повинна мати не
менше п’яти корів і доїльний
апарат. Навряд чи для меншої
кількості люди купуватимуть
охолоджувальний тен. Тому
найчастіше таке молоко постачають великі фермерські
господарства та підприємства.
Людина з однією коровою не
може отримати молоко такої
якості. Хіба що купить доїльний
апарат та згрупується з іншими
селянами в кооператив, – розповіла Марія Колесник, керівник аналітичного департаменту консалтингової агенції
Три А. – Що стосується молока
другого сорту, тобто видоєного
ручним способом, то воно теж

підніметься в ціні. Наприкінці
літа зменшуються надої, тому
на ринку утворюється дефіцит
молока. Від того його вартість за
літр буде вищою. Проте поступово попит на молоко другого
класу скорочується.
Вартість решти ґатунків буде
на 30-40 копійок дешевша. Найвищу середню ціну за молоко
екстраґатунку платили на Чернігівщині – 9,40 грн за кг, а найнижчу – на Волині – 7,90 грн.
Причиною
подорожчання
фахівці молочної галузі називають попит із боку переробних
заводів і сезонне зниження виробництва молока в господарствах населення. Не малу роль
відіграє збільшення експорту
молока вищого ґатунку за кордон.
У першому півріччі надходження промислового моло-

ка на переробні підприємства
становило 1,2 мільйона тонн,
що на 0,8 відсотка більше, ніж
торік. Найбільший приріст зафіксували за сировиною екстраґатунку – 287,7 тисячі тонн.
Це на третину більше, ніж торік. Молоко екстраґатунку дорожчало й у липні. На нього був
великий попит. Тому ціна за
місяць зросла відразу на 13 копійок за кілограм і в середньому становила 8,98 грн. Перший
ґатунок за аналізований період подешевшав на 3 копійки й
коштував 8 гривень. Нині ціна
на українське молоко в перерахунку на міжнародні стандарти становить 26,68 євро за
100 кілограмів. Це на 6,08 євро
менше за середньоєвропейську
вартість.
Карина ХОМЕНКО

