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Ф
ото Ганни Козельської

Під час засідання (зліва направо): В. П. Іванчик, Т. М. Корост, С. С. Антонець,  
В. І. Аранчій

Працювати заради людей і держави

Наприкінці ХІХ – початку ХХ століт-
тя Полтавське сільськогосподарське то-
вариство багато зробило для піднесення 
аграрного виробництва Полтавщини на 
новий рівень, для розвитку аграрної науки 
й освіти. Ця діяльність стала основою для 
подальшого розвитку сільського госпо-
дарства України. Проте, зараз галузь має 
нові проблеми, які необхідно вирішувати. 
Нині сільське господарство дедалі більше 
впливає на здоров’я споживачів аграрної 
продукції і тих людей, які мешкають непо-
далік полів і ферм, також галузь споживає 
чимало невідновлювальних ресурсів, не-
гативно впливає на природну родючість 
землі, забруднює довкілля. Ці та інші фак-
тори призводять як до виробництва не-
безпечної для здоров’я людей продукції, 
так і до зникнення сіл. Утім, зараз, коли в 
країні відбуваються процеси децентралі-
зації, підвищується роль самоврядування 
й самоорганізації громадян, взяти на себе 
подолання багатьох проблем можуть гро-
мадські організації. Саме для цього 24 ве-
ресня й була зареєстрована Громадська 

спілка «Полтавське товариство сільсько-
го господарства» – наступник і продовжу-
вач справ Полтавського сільськогосподар-
ського товариства.  

І ось, 11 грудня, після напруженої під-
готовчої роботи, відбулося перше засі-
дання спілки, яке окреслило напрямки 
подальшої роботи. А вона, хоча й буде різ-
ноплановою, насамперед спрямована на 
поліпшення життя людей.

– Що потрібно людям? – запитав Се-
мен Антонець, окреслюючи завдання То-
вариства. – Насамперед, їжа, житло й без-
пека. Харчі сьогодні небезпечні. З цієї 
проблеми ми повинні розпочати нашу 
роботу. Треба проводити просвітницькі 
заходи, пояснювати людям, якими мають 
бути продукти харчування, в чому небез-
пека продукції, отриманої за інтенсивних 
технологій. До якого часу наші прекрасні 
українські люди споживатимуть продук-
ти з отрутохімікатами? Наше підприєм-
ство «Агроекологія» вже майже 40 років 
не застосовує ніякої хімії й виробляє хо-
рошу продукцію. На неї є великий попит, 

а це означає, що ми рухаємося у правиль-
ному напрямку. Хто дав право знищити у 
нашій державі такий напрямок, як дієтич-
не харчування? Навіть у повоєнні роки в 
Полтаві була дієтична їдальня, дитячі кух-
ні. Над цими питаннями треба працювати. 
І це – робота для громадського об’єднан-
ня, не заради прибутку, а заради обов’яз-
ку перед суспільством. Всі, хто тут зібрав-
ся, багато зробили в своєму житті. Та на 
тих, хто багато зробив, багато й поклада-
ється. Це – покращання добробуту, здо-
ров’я всієї нації. Тим більше це стосуєть-
ся Полтавської області. Часто кажуть, що 
Полтавщина – перлина України. То давай-
те і зробимо з неї справжню перлину.

Своє занепокоєння станом продо-
вольчої безпеки в країні висловила заступ-
ник голови правління Товариства, Герой 
України, керівник фермерського госпо-
дарства «Еко-Маяк» Тетяна Корост:

– Найбільшу увагу треба приділити 
збереженню землі й людям. Земля має 
бути органічною, люди – здоровими. По-
трібно вийти на новий рівень відпові-
дальності за природу й здоров’я людей. 
Зокрема, необхідно забезпечити збалан-
соване харчування населення, а не про-
сто виробляти мільйони тонн зерна. Так, 
сьогодні в державі – небезпечний рівень 
забезпечення людей молочними продук-
тами. Фізіологічна потреба у цих продук-
тах – 380 кг на рік на одну особу. А в нашій 
країні зараз виробляють лише 55 кг моло-
ка на людину. 

Те, що необхідно якомога більше ува-
ги приділяти якості продуктів харчуван-
ня, підтвердили присутні на зібранні 
представники медичної науки. Академік, 
доктор медичних наук, професор, завіду-
ючий кафедрою УМСА Сергій Безшапоч-
ний нагадав відому істину: людина – це те, 
що вона їсть. Адже всі клітини, органи люд-
ського організму використовують як буді-
вельний матеріал ті речовини, які отри-
мують з їжею. Тому цей матеріал має бути 
якісним, безпечним для здоров’я. 

Про те, що відбувається, коли люди 
харчуються не збалансовано, споживають 
продукти, які містять шкідливі речовини, 
розповіли колеги Сергія Безшапочного. 
Доктор медичних наук, професор, завіду-
юча кафедрою УМСА, спеціаліст з дитячих 
хвороб Тетяна Крючко наголосила, що за-
раз медицина спрямована насамперед на 
лікування. Хоча перш за все увагу треба 
приділяти профілактиці. В тому числі – й 
здоровому харчуванню. 

Продовження на 2 сторінці. 

Актуально

Новини
Право на працю – 
одне з основних

На нашому підприємстві ми багато уваги 
приділяємо неухильному дотриманню законо-
давства про працю. Щоб підвищити обізнаність 
керівників підрозділів і спеціалістів у цьому пи-
танні, 15 грудня організували семінар-навчан-
ня відповідної тематики.

На семінар зібралося понад 40 працівників 
господарства – всі, кому в процесі роботи до-
водиться безпосередньо вирішувати питання, 
пов’язані з законодавством про працю. Прове-
ла захід головний державний інспектор Тери-
торіальної державної інспекції з питань праці 
у Полтавській області Тетяна Жолоб. Розпочи-
наючи семінар, Тетяна Іванівна відмітила, що 10 
грудня у світі відзначають День прав людини. І 
одне з головних – право на працю, що закрі-
плено й Загальною декларацією прав людини, і 
Конституцією України. В нашій країні цю сферу 
відносин регулює Кодекс законів про працю.   

Т. І. Жолоб наголосила на великій відпо-
відальності керівників підрозділів, які безпо-
середньо працюють з підлеглими. Вона нага-
дала основні вимоги до укладання трудового 
договору з працівниками, оплати праці, в тому 
числі – якщо виходити на роботу доводиться у 
вихідні, святкові дні, обліку робочого часу, на-
дання відпусток різних видів – щорічної осно-
вної, за власний рахунок, для навчання, до 
оформлення звільнення працівника тощо. Зу-
пинилася інспектор і на змінах у законодав-
стві. Обговорення викликала тема порушень 
трудової дисципліни. Тетяна Жолоб розповіла, 
що вважається прогулом, якими мають бути дії 
керівників підрозділів, кадрових працівників у 
випадку виявлення порушень. 

Присутні взяли активну участь у семіна-
рі-навчанні, намагаючись прояснити незрозу-
мілі питання, отримати найбільше користі від 
спілкування з державним інспектором. Споді-
ваємося, одержані знання стануть у пригоді ке-
рівникам і спеціалістам, допоможуть правиль-
но будувати трудові відносини з підлеглими.

Юлія Лега,  
завідуюча відділом кадрів      

 

Опалення,  
що не залежить 

від тарифів
Ми продовжуємо впроваджувати енергоз-

берігаючі технології, встановлюючи у підрозді-
лах підприємства котли на твердому паливі й 
утеплюючи приміщення.

Нещодавно ми запустили нову систе-
му опалення у цеху переробки продукції рос-
линництва. Тут в спеціально збудованому при-
міщенні встановили економічний котел, який 
працює на твердому паливі. Такий котел ми 
вже випробували в церкві с. Михайлики і впев-
нилися, що він добре забезпечує опалювальні 
площі теплом та дозволяє заощаджувати енер-
горесурси. 

Тепло від нового котла отримують всі при-
міщення підрозділу, де встановлені крупоруш-
ка, млини, олійниця, склади, кабінет для праців-
ників. Для цього змонтували систему опалення 
з усім необхідним – радіаторами, трубами, ви-
тяжками. Але не менш важливо зберегти тепло 
всередині будинку. Тому зараз проводимо ро-
боти з утеплення в’їзних воріт і вхідних дверей.

Щоб переробний цех був з теплом, добре 
потрудилася будівельна бригада Сергія Зала-
ти. До речі, її працівники ще й заготовили дро-
ва для нового котла. 

Зараз також тривають роботи з переоб-
ладнання системи опалення у майстернях 
тракторних бригад у Михайликах та Ставково-
му. Ці приміщення досить великі й використо-
вувати для їх опалення газ чи електрику неви-
гідно. Тож вирішили встановити твердопаливні 
котли. Вже незабаром все буде готове для пу-
ску нового обладнання. Паралельно з монтаж-
ними роботами відбувається й заготівля дров.  

Отже, тепер ще три підрозділи будуть за-
безпечені опаленням, яке практично таке ж 
зручне й ефективне, як газове чи електричне, 
а обходиться значно дешевше й не залежить ні 
від «газових війн», ні від змін тарифів.

Олександр Горбач,  
інженер-будівельник      

11 грудня в ПП «Агроекологія» відбулися перші збори 
відновленого Полтавського товариства сільського 
господарства. Цього дня до Центру органічного 
землеробства в селі Куйбишевому з’їхалися представники 
засновників і члени товариства, науковці, аграрії, медики, 
освітяни, журналісти. Метою зібрання було обговорення 
проблем, над якими працюватиме громадська спілка, 
представлення програмних засад її роботи, вирішення 
організаційних питань.
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 Актуально

Працювати заради людей і держави
Продовження. Початок на 1 сторінці.

Зараз 56% дітей, які йдуть у перший клас, мають захво-
рювання, пов’язані саме з неправильним харчуванням, а 
серед випускників шкіл хворі вже 78-90%. Одна з причин 
цього – те, що шкільне харчування існує лише на папері, а в 
реальності воно практично відсутнє. Навіть його нормати-
ви вже безнадійно застаріли. На думку Тетяни Олександрів-
ни, саме небайдужість громадськості може вплинути на ви-
рішення цієї проблеми.

Не менш вражаючі факти навів доктор медичних наук, 
професор, завідуючий кафедрою УМСА Леонід Саричев. 
За його даними, щодня кожна людина в середньому спо-
живає 20-40 г антибіотиків, пестицидів, гербіцидів та інших 
хімікатів, які містяться в їжі. Це впливає, зокрема, на три-
валість життя. В країнах, де існують обмеження на вико-
ристання таких речовин у сільському господарстві, різних 
харчових добавок, люди живуть понад 80 років. В Украї-
ні ж середня тривалість життя жінок – 69-70 років, чолові-
ків – 67-69 років. Одна з головних проблем – збільшення 
кількості онкопатологій, розвиток яких теж залежить від 
харчування. Кожного дня в організмі людини утворюєть-
ся до 6 тисяч атипових клітин. Здоровий організм з хоро-
шим імунітетом легко їх знищує. Якщо ж імунітет слабкий 
– а на його рівень впливає саме харчування, – такі кліти-
ни залишаються, розмножуються й утворюють пухлини. За 
словами Леоніда Саричева, саме за тими видами онкопа-
тологій, які залежать безпосередньо від їжі – раку печін-
ки, нирок, сечового міхура, передміхурової залози – Укра-
їна вийшла на одне з перших місць у світі. Більше того, їжа 
з великою кількістю хімікатів надзвичайно впливає на ре-
продуктивну здатність людей. Зараз кожне п’яте подруж-
жя в світі не може мати дітей. Причому, насамперед знизи-
лася відтворювальна здатність чоловіків, яким зараз 20-30 
років. А вихід з цієї ситуації лікар бачить у тому, щоб, за 
прикладом ПП «Агроекологія», й інші виробники відмови-
лися застосовувати в господарюванні ті речовини, які є за-
грозою для здоров’я людей. 

На щастя, є люди, які готові це робити. Були вони й се-
ред присутніх на зібранні. Так, Тетяна Корост, вирощую-
чи худобу на своїх фермах, не використовує різні хіміч-
ні добавки для пришвидшення приростів живої ваги чи 
для збільшення надоїв. Розпочала вона й процес пере-
ведення рослинництва на органічні рейки. Вже наступ-
ної весни інше велике аграрне підприємство – Агрофір-
ма ім. Довженка, яку очолює Віктор Скочко, припинить 

застосування агрохімікатів на 1200 га землі неподалік 
села Яреськи Шишацького району. Це, до речі, симво-
лічно. Адже Олександр Довженко знімав свою знамени-
ту кінокартину «Земля» якраз у цих місцях. І кому, як не 
представникам агрофірми його імені, включатися у спра-
ву відродження української землі в її первісному чисто-
му вигляді? 

Генеральний директор ТОВ Фірма «Астарта-Київ» Віктор 
Іванчик звернув увагу на те, що органічної продукції нині 
потребують люди як в Україні, так і у світі. Отже, один із на-
прямків, в якому він готовий працювати, – пошук партнерів 
за кордоном з метою виходу продукції органічних госпо-
дарств на міжнародні ринки. Розповів він і про своє бачен-
ня соціальної відповідальності сільгоспвиробників, про 
програму фінансування освіти дітей працівників фірми.

Уважно вислухавши попередні виступи, керівник Де-
партаменту агропромислового розвитку Полтавської об-
лдержадміністрації Сергій Фролов зазначив, що головне 
багатство України – люди і земля. І Полтавщина має те, чого 
немає ніде в світі, – безцінний досвід господарювання ПП 
«Агроекологія», де бережуть землю, причому – з думкою 
про людей. І справа, яку розпочало відновлене Товариство 
– це те, що потрібно сьогодні державі. 

На засіданні було багато представників вищих на-
вчальних закладів. Солідна делегація на чолі з ректором, 
професором Валентиною Аранчій прибула з Полтавської 
державної аграрної академії, яка є одним із засновників 
відновленого Товариства. Інтерес до роботи громадської 
спілки виявили і в Українській медичній стоматологічній 
академії, Полтавському національному педагогічному уні-
верситеті ім. В. Г. Короленка, Полтавському національно-
му технічному університеті ім. Ю. Кондратюка, Полтавсько-
му університеті економіки й торгівлі. Всі вони направили на 
захід науковців, які викладають дисципліни, пов’язані з охо-
роною здоров’я людини і довкілля, і готові співпрацювати у 
напрямку відповідного виховання молоді. А це дуже важли-
во для розвитку загальної справи, поширення екологічних 
знань у суспільстві, підвищення культури громадян.

Ця робота вже розпочата. Доктор сільськогосподар-
ських наук, професор, завідувач кафедри ПДАА Віктор Пи-
саренко розповів, як працюють викладачі академії в агрое-
кологічному напрямку, яким чином поширюють відповідні 
знання. Зокрема, на рахунку самого Віктора Микитовича 
– ряд підручників, посібників, методичних розробок з цієї 
дисципліни. На зібранні він повідомив, що останнім часом 
опубліковано ще близько півтора десятка статей про ор-

ганічне землеробство, в тому числі – й у закордонних ви-
даннях. Оскільки дослідження в галузі органічного госпо-
дарювання тривають, то поширення цього досвіду теж 
продовжуватиметься.   

Неодноразово на зібранні звучало ім’я принца Уель-
ського Чарльза. Представник британської королівської ро-
дини має органічну ферму, багато робить для поширення 
досвіду біологічного господарювання, збереження біоріз-
номаніття, охорони довкілля. Доцент Полтавської держав-
ної аграрної академії Віктор Самородов розповів, що йому 
довелося зустрічатися з представником принца Чарльза в 
Україні. Виявилося, що його високість знайомий із досві-
дом С.С. Антонця і має намір поспілкуватися зі знамени-
тим українським аграрієм. Сподіватимемося, що це бажан-
ня збудеться, адже двом великим ентузіастам органічного 
землеробства є що обговорити, а зустрічі таких людей не-
одмінно впливають на подальшу долю їхньої справи в усьо-
му світі. 

Цього дня кожен присутній міг висловити свою дум-
ку. А ще – вирішити, що конкретно саме він може зроби-
ти для тієї великої справи, яку розпочинає Товариство. 
Так, для представників науки широке поле діяльності від-
кривається у складі вченої ради Полтавського товариства 
сільського господарства, заснованої цього дня. До скла-
ду вченої ради ввійшли представники УМСА, ПДАА, ПНПУ, 
ПНТУ, ПУЕТ. Головою ради обрали Віктора Писаренка. На 
цьому ж засіданні визначилися з секретарем Товариства, 
яким стала заступник генерального директора ПП «Агро-
екологія», кандидат економічних наук Антоніна Антонець. 
А ще присутні запропонували, вшановуючи давні тради-
ції Товариства, присвоїти С.С. Антонцю звання президен-
та громадської спілки, Т.М. Корост і В.П.Іванчику – звання 
віце-президентів. Також за прикладом Полтавського сіль-
ськогосподарського товариства було вирішено працюва-
ти над заснуванням золотої медалі, яку громадська спілка 
вручатиме за відтворення родючості землі. А ще присут-
ні підняли питання щодо встановлення монументу, який 
прославляв би у світі й віддавав данину поваги україн-
ському селянину, який годує націю.  

Отже, проблеми окреслені, шляхи їх подолання визна-
чені. Тепер має розпочатися спільна робота тих, хто турбу-
ється про долю наших громадян. Зважаючи на те, що вже 
зроблено членами Товариства, є впевненість, що разом 
вони зможуть вирішити ті завдання, які поставили перед 
собою, і вирішення яких потребує суспільство.

Ганна Козельська     

Книжкова полиця

Нове видання про патріархів аграрної науки

Відкриває книгу нарис про першого почесно-
го академіка НААН, Героя Соціалістичної Праці, Ге-
роя України, заслуженого працівника сільського 
господарства, засновника ПП «Агроекологія» Се-
мена Антонця. У нарисі йдеться про становлення 
Семена Свиридоновича як громадянина, аграрія 
й господарника, про його шлях до роботи у співп-
раці з природою, діяльність у напрямку розвит-
ку системи органічного землеробства, її науково-
го обґрунтування, вдосконалення ґрунтообробної 
техніки, впровадження інноваційних рішень, пра-
цю задля полегшення життя селян і збереження 
українського села. Наведені цікаві факти з біогра-
фії аграрія, велику увагу приділено його нинішній 
праці над удосконаленням й узагальненням уні-
кальної системи органічного землеробства. Ви-
світлено досвід, корисний всім, хто хоче госпо-
дарювати на чистій землі, виробляючи органічну 
продукцію для людей.

Загалом у книзі надруковано нариси про 23 па-
тріархів-академіків. Тут є люди, які стали відомими, 
очолюючи аграрні підприємства, працюючи в дер-
жавних органах, проводячи дослідження в галузі 
агрономії, ветеринарії, економіки тощо. Об’єднує їх 
те, що доробок кожного з них – академічного рів-
ня. Їхній науковий і виробничій досвід залишається 
актуальним і є основою для нових досліджень, для 
розвитку вітчизняної аграрної галузі. 

У передмові до книги Президент НААН, акаде-
мік Ярослав Гадзало зазначив: «За умов глибокої 

економічної кризи в Україні необхідно згуртува-
ти суспільство, використати безцінний досвід уче-
них і практиків для розкриття потенціалу країни та 
ефективності втілення здобутків аграрної науки в 
інтересах держави, українського суспільства. Пред-
ставлені у книзі особистості досягли вершин тіль-
ки слідуючи найважливішим із фундаментальних 
принципів розвитку науки – незалежність від полі-
тики, свободи у вирішенні головних напрямів нау-
кового пошуку й об’єктивного аналізу результатів 
дослідів без огляду на провладну позицію. Має-
мо надію, що мудрі далекоглядні думки про шляхи 
розвитку не тільки вітчизняної галузевої науки, а й 
України як аграрної держави, її народу взагалі, вбо-
лівання за їхнє майбутнє та, зрештою, гуманістична 
перспектива єдиного загальнолюдського майбут-
нього, стануть надійним підґрунтям механізму за-
гального порозуміння, не залишаючи байдужими 
нікого, у тому числі й представників від влади при 
розробці програм на майбутнє та при втіленні їх у 
життя». Безперечно, і самі патріархи аграрної нау-
ки працювали й продовжують працювати задля цієї 
високої мети.

Укладачами збірника виступили член-кореспон-
дент НААН, директор Національної наукової сіль-
ськогосподарської бібліотеки НААН Віктор Вергу-
нов, заслужений працівник культури України Таміла 
Дерлеменко, кандидат історичних наук Ольга Анікі-
на. 

 Галина Озерська

«Шляхами мудрості: патріархи вітчизняної аграрної науки»:  
таку назву має нова книжка, що цими днями побачила світ  
у державному видавництві «Аграрна наука». У збірнику, виданому 
Національною науковою сільськогосподарською бібліотекою НААН, 
вміщені біографічні нариси про академіків, почесних академіків,  
членів-кореспондентів Національної академії аграрних наук,  
яким виповнилося 80 і більше років.



«АгроЕКО», 29 грудня 2015 р., №15(259) 

Важливо

Захищати очі 
потрібно  

і тваринам
На молочнотоварних фермах нашого під-

приємства регулярно проводять ремонти 
стійл, станків, використовуючи зварюваль-
ні апарати. Тому необхідно дбати про захист 
тварин під час таких робіт.

Кожен, хто працює зі зварювальним апа-
ратом, знає, що треба захищати очі за допо-
могою спеціальної маски. Інакше обов’яз-
ково постраждають очі. Серед факторів, які 
негативно впливають на орган зору під час 
зварювання, – ультрафіолетове випроміню-
вання й надмірна яскравість світла зварю-
вальної дуги. Ультрафіолетові промені тут 
утворюються переважно з довжиною хвилі 
100-300 нм. А це саме той діапазон, до якого 
найбільш чутлива рогівка ока. Таке випромі-
нювання може викликати опік рогівки. Симп-
томи, які при цьому виникають – набряк, по-
червоніння, больові відчуття, сльозотеча, 
спазм повік, підвищена чутливість до світла, 
порушення зору. Повністю функції ока від-
новлюються лише на 3-4 добу. Якщо ж вплив 
УФ-променів був тривалий або неодноразо-
вий, можливі ускладнення – хронічне запа-
лення, утворення на рогівці рубців, виразок, 
більма. 

Звісно, всі зварювальники на підприєм-
стві забезпечені надійними засобами захи-
сту очей і завжди їх використовують під час 
роботи. Але випромінювання від зварюван-
ня так само впливає й на очі тварин. Велика 
рогата худоба завжди цікавиться всім нез-
вичайним, що відбувається навколо. Коли 
в приміщення, де утримують, скажімо, ко-
рів, приходять незнайомі люди й починають 
щось робити – пиляти, стукати, різати метал 
чи дерево тощо – тварини обов’язково зби-
раються поблизу й спостерігають за діями 
робітників. А яскраве світло зварювально-
го апарату їх приваблює особливо. Утім, ко-
ровам чи телицям не поясниш, що дивитися 
на нього шкідливо. Тому, після проведення 
таких робіт, можливе пошкодження органів 
зору у тварин, їхня часткова сліпота, що зава-
жає знаходити їжу, безпечно пересуватися. 
Отже, щоб запобігти таким наслідкам, пра-
цівники ферми мають вчасно подбати про 
заходи безпеки.

А заході ці досить прості. Керівництво 
МТФ завжди заздалегідь попереджене про 
проведення тих чи інших робіт у підрозділі. 
Тому необхідно ще до їх початку вивести тва-
рин із приміщення. Якщо ж це неможливо, 
місце, де проходитимуть зварювальні робо-
ти, огороджують великими листами фанери.

Дотримання цих рекомендацій дозво-
лить зберегти здоров’я тварин, захистити їх 
від стресів, а від цього залежить їхня продук-
тивність. 

Вживаємо 
заходів 

безпеки на 
свинофермах

Зважаючи на епідеміологічну ситуацію, 
що склалася останнім часом в країні, ми пра-
цюємо над підвищенням безпеки на тварин-
ницьких фермах господарства.

Відповідно до ветеринарно-санітарних 
вимог, ми зробили рівчак, який з усіх боків 
огинає свиноферму в Куйбишевому. Ця пере-
пона має запобігати насамперед проникнен-
ню на територію диких і здичавілих тварин, 
які можуть бути носіями збудників небезпеч-
них хвороб. З цією ж метою навколо свино-
ферми у Дамасці силами бригади Сергія За-
лати встановили сітчастий паркан. 

Анатолій Колотай,  
головний ветеринарний лікар

Тваринництво

За 11 місяців 2015 року працівники 
тваринницької галузі нашого підприємства 
дещо збільшили виробництво молока 
порівняно з минулим роком і вже 
перевиконали завдання з отримання 
приплоду великої рогатої худоби.

За січень-листопад нинішнього року на всіх фермах під-
приємства отримано 11015 т молока, що на 20 т більше, ніж за 
аналогічний період 2014 року. Найбільше – на 115 т проти ми-
нулого року – поліпшив власні показники колектив МТФ №4 
(завідуючі А. Бейгул, С.Ярош). Тваринники МТФ №1 (завідуючі 
М. Сидоренко, Ю Лісовий), надоїли на 80 т молока більше, ніж 
за 11 місяців минулого року, МТФ №2 (завідуюча Г. Лаврушко) –  

на 41 т більше. Здобутки галузі могли бути кращими, якби ко-
лектив МТФ №5 (завідуюча О. Олефір, Н. Падун) не втратив лі-
дерських позицій – за 11 місяців 2015 року ферма отримала на 
216 т молока менше, ніж за аналогічний період торік. 

Натомість порадували тваринники кращою роботою над 
відтворенням стада. У січні-листопаді поточного року одержа-
но 2125 телят. Річне завдання за цим показником становило 
2075 телят. Отже, його виконали достроково і навіть перевико-
нали. Перевищені й показники минулого року: за 12 місяців то-
рік народилося 2111 телят. 

Добре потрудилися працівники галузі й над збільшенням 
приросту живої ваги худоби. За 11 місяців отримано приріст 
8517 ц. Середньодобові прирости склали 695 г. За цими показ-
никами тваринники теж наближаються до виконання річного 
завдання.

Тетяна Омеляненко, економіст

Завдання виконують, але не всі

Зарубіжний досвід

Поїздка в інше 
господарство чи навіть 
країну – чудовий спосіб 
познайомитися з досвідом 
колег, новою технікою 
 й технологіями, перейняти 
ідеї для використання 
у своєму підприємстві. 
Нещодавно ми побували 
у Білорусі, відомої своїми 
здобутками в сільському 
господарстві. Агробізнес-
тур по цій країні, 
присвячений молочному 
скотарству, організувала 
Асоціація виробників 
молока України.

Під час туру ми побували у Гоме-
лі, Мінську й Бресті. Цікавими видали-
ся екскурсії на провідні машинобудів-
ні підприємства, які випускають техніку 
для сільського господарства. Холдинг 
«Гомсільмаш» - один із лідерів світово-
го ринку комбайнів та інших складних 
сільськогосподарських машин. Щодня 
тут складають 10 комбайнів. Зернозби-
ральні, кукурудзозбиральні, картоплез-
биральні та інші комбайни відомі під 
брендом «Палєссє». Ця техніка працює 
на білоруських полях, експортують її й в 
інші країни. Роботу на підприємстві ма-
ють 1800 людей. Нам показали виробни-
чі цехи, продукцію, заводський музей.

Ще одна екскурсія була на ТОВ ЗАП 
«Агромаш», де виготовляють кормозмі-
шувачі, гноєрозкидачі, соломорозкидачі, 
тракторні напівпричепи ТМ «Хозяїн». Тут 
розроблена найширша серед країн СНД 
лінійка такої техніки. Держава підтримує 
вітчизняного виробника, видаючи без-

процентні кредити на купівлю машин та 
механізмів вітчизняного виробництва, 
відшкодовуючи частину їхньої вартості.

Але найбільше нас цікавило тварин-
ництво. В середньому в Білорусі на рік 
від корови надоюють 6500 кг молока. Ми 
побачили вісім тваринницьких ферм різ-
ної форми власності. Середні надої – від 
4800 до 7000 кг на корову. Худоба чор-
но-ряба. Скрізь використовують сучасні 
технології: безприв’язне утримання ху-
доби, доїння у доїльних залах. На кіль-
кох фермах, як державних, так і приват-
них, застосовують доїння за допомогою 
роботів. Автоматика відрегульована так, 
що кожна корова потрапляє на доїння 
через 8 годин. Комбікорм корови отри-
мують у станку для доїння, тому пряму-
ють туди охоче. Але якщо тварина схоче 
поласувати комбікормом не за розкла-
дом – ворота її не пропустять. Коли коро-
ва заходить у доїльний станок, робот по 
черзі підмиває кожну дійку й надягає ста-
кани доїльного апарату. Одна з переваг 
робота-дояра – роздільне видоювання 
кожної чверті вимені, що дозволяє пов-
ністю видоїти тварину і водночас уник-
нути холостого доїння. Така система по-
переджає виникнення маститів і сприяє 
отриманню максимальних надоїв. 

Для вирощування телят застосо-
вують холодне утримання. Тваринки у 
будь-яку пору року перебувають на сві-
жому повітрі, під накриттям, мають мож-
ливість вільно рухатися. Завдяки цьому 
вони виростають міцними і здоровими.

Концентровані корми для білорусь-
ких ферм виробляють на комбікормових 
заводах. А от зелену масу, сіно, сінаж, си-
лос заготовляють в самих господарствах. 
До речі, білоруські агропідприємства 
розвивають як рослинництво, так і тва-
ринництво, що створює кращі умови для 
роботи обох галузей. Адже рослинни-
цтво дає корми, а тваринництво, в свою 
чергу, органічні добрива. 

Досить поширена в Білорусі техно-
логія пакування вологого сіна у круг-

лі поліетиленові тюки. Для цього вико-
ристовують особливі прес-підбирачі. 
Пресують вони недосушену траву, яку 
запаковують спочатку в сітки, а потім – 
у поліетилен. Всередині такої упаков-
ки відбуваються процеси ферментації, 
і зелена маса добре зберігається. Коли 
взимку такий тюк відкривають, у ньому 
– напіввологе сіно зеленого кольору, з 
листям, яке тримається на стеблах. У та-
кому кормі добре зберігаються пожив-
ні речовини, вітаміни, каротин. Його до-
бре поїдають телята, хоча корисний він 
для тварин будь-якого віку. Така техно-
логія дозволяє ефективно заготовляти 
сіно, наприклад, у дощовий період. Крім 
того, пакування в поліетилен прискорює 
процес заготівлі, завдяки чому трава не 
переростає й не перестигає, стебла не 
стають занадто грубими, а листочки не 
опадають. 

Загалом білоруські ферми залишили 
гарне враження. Сподобалося, що дер-
жава підтримує тваринництво, виділяє 
великі кошти на будівництво ферм, а та-
кож на соціальну сферу – для працівни-
ків будують житло, працівники отриму-
ють хороші зарплати. 

Подорожуючи країною, ми звертали 
увагу й на те, як живуть білоруси. У краї-
ні гарні дороги. Вразила чистота. Напри-
клад, ми їхали крізь ліс, і скільки видно – 
ніде немає сміття, метрів на 50 від дороги 
скошена трава. Здивувало, що у своїх 
присадибних господарствах селяни 
практично не утримують худоби. Ми ба-
чили хіба що трохи птиці. Біля хат є неве-
ликі садочки. Білоруси бережуть пам’ять 
про своє минуле, зберігають пам’ятники, 
реставрують старі будинки, храми. 

Ми вдячні надзвичайно гостинним 
білорусам, які нас добре зустріли і нама-
галися зробити наше перебування в кра-
їні зручним і корисним. 

Олена Кришталь,  
головний зоотехнік

Віктор Кужілко, технолог  
з кормовиробництва

Молочне скотарство по-білоруськи
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Добрі справи

Культура

Цікавинки

Шкільні питання вирішуємо громадою
Питання енергозбереження зараз – одне з головних, яке дово-

диться вирішувати на всіх рівнях, від родинного до державного. У 
нашій школі ми працюємо над цим разом із сільською громадою.

В Україні вже не перший рік діє спільний проект ЄС та Програми 
розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Він 
спрямований на те, щоб організувати членів громади для спільного 
вирішення нагальних потреб. Адже в кожному населеному пункті, 
сільській чи селищній раді є питання, які можна вирішити, об’єднав-
ши зусилля мешканців. Головне, щоб люди не були байдужими, а ак-
тивно долучалися до спільної справи. Тому проект ЄС та ПРООН, ви-
діляючи кошти, обирає активні громади, що готові працювати над 
вирішенням важливих питань. Чотири сільських ради Шишаччи-
ни, утому числі й Михайликівська, в результаті конкурсу отримали 
можливість участі у проекті 

Навесні 2015 року ми створили громадську організацію «Від-
родження Михайликів», яка і стала основним рушієм співпраці з 
проектом ЄС та ПРООН. Ми вирішили зосередитися насамперед на 
енергозбереженні й започаткували власний проект «Енергозбері-
гаючі заходи у школі села Михайлики: капітальний ремонт: заміна 
вікон і дверей». Звісно, для його реалізації потрібні чималі кошти – 
740 тис. грн. За умовами проекту, частину грошей повинна знайти 
сама громада. І наші люди не підвели: близько 40 тис. грн. зібрали і 
вчителі школи, і батьки дітей, які тут навчаються, і просто небайду-
жі мешканці села. Решту грошей надали сільська й районна рада та 
Програма розвитку ООН. 

Отримавши необхідну суму, ми замовили проект ремонту, ма-
теріали, знайшли виконавців. На даний час у школі вже замінені 87 
вікон і 3 дверей на пластикові, енергозберігаючі. Ще залишилося 
замінити вікна у їдальні, автокласі. Ці роботи ми продовжимо піс-
ля Нового року. 

Наслідки реалізації проекту вже відчутні. У школі стало на 3-4 
градуси тепліше за тих самих витрат газу на опалення. Крім того, 

нові вікна забезпечили добру звукоізоляцію. Немає в класах і про-
тягів, що позитивно впливає на здоров’я дітей. 

Ми дякуємо всім жителям Михайликів, які долучилися до до-
брої справи. Велике спасибі ПП «Агроекологія», що виділило пра-
цівникам підприємства матеріальні допомоги, допомогло органі-
зувати харчування працівників, котрі роблять ремонт, забезпечити 
їх ліжками, надало в користування будівельні ліса. Саме так, разом, 
можна зробити будь-яку справу. І досвід реалізації цього проекту 
свідчить, що громада Михайликів готова до вирішення важливих 
питань життя села.

Володимир Веклич,  
директор Михайликівської ЗОШ І-ІІІ ступенів,  

голова ГО «Відродження Михайликів»       

У тренді – квіти й патріотизм

Щоб новорічна ялинка була не лише красивою, а ще 
й виглядало стильно, варто дотримуватися тенденцій 
ялинкової моди.

Ще в радянські часи існувала мода на ялинки, які 
обертаються навколо власної вісі. Для цього умільці ви-
користовували мотори від пилососів. Пізніше були в моді 
ялинки білого кольору, штучні деревця, в яких світиться 
хвоя. Найсміливіші послідовники модних трендів навіть 
прикріпляли ялинки… на стелю, верхівкою вниз. 

Для зустрічі 2016 року дизайнери рекомендують при-
красити не лише саму ялинку, але й простір навколо неї. 
Під деревце можна покласти коробки в яскравій обгорт-
ці, «поселити» тут новорічних персонажів. Оскільки за схід-
ним гороскопом наступний рік пройде під знаком Вогняної 
Мавпи, в моду входять кольори цієї тварини – червоний, 
помаранчевий, жовтий, рожевий, пурпуровий. Тож і ялин-
кові прикраси слід вибирати цих кольорів. Проте, в тренді 
також – все українське, патріотичне: жовто-блакитні, при-
крашені державним гербом, стилізовані під вишиванку 
кульки, ляльки-мотанки, ниткові іграшки, іграшки з мішко-
вини тощо. В моді також прикраси у вигляді фігурок людей 
і тварин, які мають бути максимально реалістичними. А ще 
можна повісити на ялинку їстівні прикраси. Найпопулярні-
ший розмір іграшок нині від 8 см в діаметрі й більше.

Розвішувати на ялинці все це багатство треба так, 
щоб воно виглядало гармонійно. Іграшки можна розмі-
стити за спіраллю або колами, підібравши за кольором, 
або й різнокольорові. Найменші прикраси мають бути 
ближче до верхівки, а найбільші – на нижніх гілках. 

Особливу прикрасу завжди прикріпляли на верхів-
ці. З року в рік ялинки увінчували п’ятикутні зірки або 
іграшки у вигляді стилізованої бурульки. Зараз вони вже 
не модні. Відповідає сучасним тенденціям розмішений 
на верхівці великий бант чи фігурка ангела. 

Ще один вражаючий тренд 2016 року – прикрашан-
ня ялинки квітами. Звісно, штучними. Найсміливіші варі-
анти декору – хвойне деревце, на якому розміщені лише 
квіти у великій кількості. Але можна обійтися і кілько-
ма квітками, які, прикріплені між іншими іграшками й на 
верхівці, стануть модним акцентом і створять незвичай-
ну казкову атмосферу.

Та, які б прикраси не висіли на вашій ялинці, голов-
не – відчуття свята, бажання зробити щасливими рідних, 
поділитися радістю з усіма навколо. 

Варвара Лисенко

Щоб подарувати близьким 
новорічне диво, потрібне 
лише велике бажання  
і творчий запал. Це 
довели учасники 
художньої самодіяльності 
Михайликів, влаштувавши 
26 грудня оригінальне 
сценічне дійство у Будинку 
культури.

Хоча самодіяльні таланти й намагали-
ся утаємничити сценарій свята, все ж у селі 
якось здогадалися, що затівається щось не-
звичайне. Тому на новорічний концерт при-
йшло багато людей, заповнивши весь зал 
Будинку культури. І зрештою нікому не до-
велося пошкодувати про витрачений тут 
час, адже всі – і діти, і дорослі – змогли по-
ринути у справжню новорічну казку.

Талановиті мешканці Михайликів при-
готували для земляків пісенні, танцювальні 
й віршовані вітання. Вихованці дитячого са-
дочка із радістю в очах розповідали віршики 
і кружляли у танцях Сніжинок. Пісні про но-
вий рік виконували Христина Фесенко, дуе-
ти Влади Осауленко і Поліни Маслівець, Ані 
Гужанської й Юлії Кенийз, Володимира Ми-
хайлеця і Валентини Сиротко. Як завжди, ви-
кликали бурхливі емоції публіки, потішивши 
жартівливими піснями, учасниці жіночого 
ансамблю Валентина Сиротко, Лариса Злив-
ко, Ольга Бігдан, Валентина Луценко, Ната-
лія Юрченко, Ольга Німець, Людмила Кібець, 
Ольга Коваль разом із солістом Михайлом 
Сорокотягою. Розсмішили глядачів і дві ку-
медні сусідки Параска й Палажка. Сценку 

про те, як жінки сварилися, а на Різдво по-
мирилися й стали найкращими подругами, 
показали Валентина Сиротко і Лариса Злив-
ко. Танцювальними номерами порадували 
ансамблі «Мрія» (Поліна Маслівець і Настя 
Нечай) та «Мозаїка» (Влада Осауленко, Алла 
Михайлик, Мирослава Бойко, Віка Слинько). 
Чудові танцювальні композиції підготували 
Олег Пономарьов й Ірина Маслівець. Цього 
разу улюблена танцювальна пара михайли-
чан виконала самбу і вальс.

Як бачимо, михайликівські таланти під-
готували велику концертну програму, в якій 
майже кожен виступав у різних жанрах. 
Утім, найбільшим сюрпризом була весела 
новорічна вистава, участь у якій знов-та-
ки взяли найактивніші самодіяльні артисти. 
За сюжетом, Дід Мороз (його роль виконав 
Олег Пономарьов) поспішав на своїх санях, 
в які впряжені чарівні олені, до дітей, що 
вже чекають подарунків. Але ж і казковий 
дідусь не цурається прогресу. Тим більше – 
його внучка Снігуронька (Ірина Маслівець). 
Тому Снігуронька зателефонувала дідусе-
ві на мобільний. Та через те, що Дід Мороз 
відволікся на телефонну розмову, стала-
ся аварія: сани стикнулися з інопланетною 
«тарілкою». Отже, замість місця призначен-
ня, опинився Дід Мороз у Михайликах, ви-
котившись прямісінько на концертну сцену. 
Ніби й не дуже постраждав, але пам’ять таки 
частково втратив. Тому ніяк не міг згадати, 
що він мав привезти в подарунок дітворі. 
Пам’ятав тільки, що це було щось зелене. 

Казкові персонажі з усіх сил намага-
лися допомогти дідусеві, підказуючи варі-
анти подарунків зеленого кольору. Тож на 
сцену виходили зелені персонажі: і Шрек 
(Володимир Михайлець), і Крокодил Гена 
(Михайло Сорокотяга), і Лісовичок (Вла-
дислав Кривоус), і Інопланетяни (Алла Ми-
хайлик і Влада Осауленко). Щоб повернути 
пам’ять Діду Морозу, вони і співали, і гра-

ли на гармошці та гітарі, але нічого не до-
помагало. Зрештою врятувала ситуацію піс-
ня про ялинку. Завдяки їй Дід Мороз таки 
згадав, що зеленим подарунком мала бути 
саме лісова красуня. Щоправда, на концер-
ті в Михайликах уже була ялинка. Тож Дідо-
ві Морозу залишалося тільки провести біля 
неї веселе свято, на яке прийшли Лісові Зві-
рі (Поліна Маслівець, Аня Гужанська, Юлія 
Кенийз, Христина Фесенко) та інші персона-
жі. Виходили на сцену до Діда Мороза й най-
меншенькі глядачі: на його прохання дітки 
розповідали віршики і отримували за це по-
дарунки. А потім казковий дідусь знову ви-
рушив у дорогу. 

Вистава неабияк розважила публіку, а 
ще показала, що учасники самодіяльності 
мають ще й таланти сценаристів, режисерів 
та акторів. Організаторами й головними на-
тхненниками концерту й вистави стали пра-
цівники Будинку культури Ольга Бігдан, Во-
лодимир Михайлець і Михайло Сорокотяга. 

Завершилося дійство новорічними ще-
дрівками. Кожен з учасників концерту отри-
мав святкові подарунки. 

Не обійшлося свято й без привітань. Із 
наступаючим Новим роком та Різдвом Хри-
стовим односельців привітав виконуючий 
обов’язки старости Михайликівського ста-
ростату Шишацької селищної ради Михай-
ло Михайлик. Він подякував учасникам кон-
церту і всій громаді за активну позицію, 
бажання разом вирішувати питання життє-
діяльності села і святкувати, керівництву ПП 
«Агроекологія» – за надані подарунки. Ми-
хайло Миколайович побажав усім всього 
найкращого в Новому році і запросив про-
довжити святкування в новорічну ніч: 1 січ-
ня о 1.00 біля Будинку культури розпочнеть-
ся народне гуляння з дискотекою, на якому 
знову збереться михайликівська громада.

Тетяна Огнєва 

Новорічні пригоди Діда Мороза в Михайликах

7 січня запрошуємо взяти участь 
у святкових заходах,  
присвячених Різдву Христовому.
9.00 – святкове Богослужіння у храмі Симеона Богоприїмця
14.00 – Різдвяний концерт у Михайликівському будинку культури,  
у програмі якого – сценки на Різдвяну тематику, колядки  
і ще багато цікавого.

Настоятель храму, ієрей Георгій

Вже рік Новий  
усі стежки торує 

 
Вже рік Новий усі стежки торує 
Й до свят веселих наближає нас. 

Сніжком біленьким, морозцем частує… 
Й для привітань якраз надходить час. 
То ж всіх людей з цим святом я вітаю, 

Здоров’я зичу, щастя і тепла. 
І спокою, та миру в ріднім краю, 

Щоб доленька красивою була. 
Хай чорний ворон в небі не кружляє, 

А в піднебесся лине чистий сміх 
І щира пісня високо злітає, 

А промінь щастя хай торкнеться всіх. 
І хоч зима та віхола гуляє, 

А хочеться, щоб затишно було. 
Нехай любов у людях зацвітає 

Й несе усім-усім своє тепло. 
А доброта зів’є в душі гніздечко 

Й народжується, множиться, росте… 
І зігріває кожному сердечко, 

Щоб ваше серце стало золоте. 
Щоб ви добро навчились дарувати, 

Тепло душі уміли донести. 
Змогли словами всіх зачарувати 

І за собою в радість повести. 
Селянам зичу — урожаю в полі, 

А науковцям – щедрих відкриттів. 
І всім-усім бажаю щастя-долі, 

Щоб кожен мав усе, чого хотів…
Надія Красоткіна


