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Події

Грамота Верховної Ради – визнання заслуг трудового колективу

Приїхав Вадим Івченко заздалегідь, адже
багато чув про знамените підприємство, а от
бувати тут раніше не доводилося. Тому із радістю прийняв запрошення засновника ПП «Агроекологія» Семена Свиридоновича Антонця на
своєрідну екскурсію підприємством. Знаменитий аграрій розповів молодому політику про
багаторічний досвід у сфері органічного землеробства, про необхідність споживання людьми
екологічно чистої продукції, про своє бажання
зберегти безцінний полтавський чорнозем для
нащадків. Ознайомився депутат і з тваринницькою галуззю господарства. Він побував на МТФ
№4, де заступник генерального директора підприємства з тваринництва Оксана Прокопенко
і завідуючий фермою Анатолій Бейгул показали
гостю сучасний доїльний зал, тваринницькі приміщення, м’ясну і молочну худобу.
Головна подія цього дня відбулася в залі засідань ПП «Агроекологія», де зібралися представники виробничих підрозділів підприємства,
місцевого самоврядування, науковці, ветерани. Вадим Івченко подякував трудовому колективу за роботу і вручив Грамоту Верховної Ради
України «за заслуги перед українським наро-

Фото Артура Кужілка

4 червня до ПП «Агроекологія»
завітав народний депутат України,
заступник голови Комітету
з питань аграрної політики
та земельних відносин
Вадим Івченко із приємною місією:
вручити колективу високу
державну відзнаку.

Вадим Івченко вручає Грамоту Верховної Ради Семену Антонцю
дом». Від імені колективу нагороду прийняв С. С.
Антонець.
Під час зустрічі відбулася відверта розмова
народного депутата з присутніми. Вадим Івченко
висловив своє захоплення працею аграріїв. Він
зізнався, що на полях «Агроекології» побачив багато нового для себе:
– Раніше я тільки в книжках читав, що можна засіяти поле багаторічною травою і три роки
тут не буде нічого іншого. Органічне виробництво – це бізнес, який не лише дає продукцію, а ще
й зберігає екосистему.

Народний депутат розповів про свою роботу у вищому законодавчому органі держави,
перш за все – у частині, що стосується мешканців сіл та працівників сільського господарства.
Так, за його словами, держава має максимально
підтримувати сімейні ферми, невеликі господарства, що мають до 500 га землі, а також виробників органічної продукції. Поінформував він
присутніх і про законопроекти, над якими зараз
працює Комітет з питань аграрної політики. Насамперед, робота йде над законодавством, яке
регулює земельні відносини. Адже тут накопи-

чилося багато проблем, з якими доводиться стикатися і власникам паїв, і підприємцям, і головам
територіальних громад. Тут і розмежування повноважень, і питання виділення паїв в натурі, і
розірвання договорів оренди, і прийняття спадщини. Цей список можна продовжувати, і кожен
його пункт вимагає чіткого законодавчого врегулювання. Вадим Івченко зазначив, що кожен,
хто має власні пропозиції з приводу аграрного
законодавства, може звертатися безпосередньо
до нього, до Комітету, думки та побажання селян
будуть враховані під час підготовки законів.
Окремо обговорили учасники зустрічі питання присвоєння чистим оздоровленим землям «Агроекології» статусу особливо цінних. Про
важливість цього говорив і Семен Антонець, і
Вадим Івченко, і директор Департаменту агропромислового розвитку Полтавської облдержадміністрації Сергій Фролов. На переконання
всіх присутніх, не можна допустити, щоб землі,
на яких понад три десятиліття використовують
тільки органічні технології, і на яких вирощують
продукцію, де немає й слідів пестицидів та іншої
«хімії», колись потрапили в інтенсивний обробіток. Народний депутат пообіцяв підтримати аграріїв в їхньому прагненні зберегти чисті землі.
Зустріч взаємно надихнула її учасників.
Адже присутні поспілкувалися з політиком нової
формації, який вболіває за рідну країну, працює
над реформами, що повинні змінити її життя на
краще. А сам гість також отримав заряд оптимізму, побачивши людей, які десятиліттями залишаються вірними обраній справі, незважаючи на
будь-які труднощі продовжують виробляти найкращу продукцію для здорового харчування.
Галина Озерська

Виставки

Гідно представили підприємство на «Агро-2016»

З 8 по 11 червня в Національному комплексі «Експоцентр
України» Києва відбулася XXVIII Міжнародна агропромислова виставка «Агро-2016». Активну участь у ній взяло і наше підприємство.
Нинішня виставка мала ряд особливостей, які відрізняли її від
попереднього формату. Так, раніше у центрі уваги відвідувачів, а
особливо – представників державної влади, були експозиції окремих областей, де кожен регіон намагався показати свої головні
досягнення у сфері виробництва й переробки сільськогосподарської продукції. Цього разу обласні експозиції виглядали достатньо скромно. Наприклад, Полтавщину представляла громадська організація Асоціація фермерів та приватних землевласників
«Відродження Полтавщини». І це – добре, адже рішення щодо необхідності експонувати свої здобутки на виставці тепер самостійно приймали керівники підприємств.
Утім, такі демократичні методи організації виставки аж ніяк не
зменшили її значимості. Достатньо назвати одну цифру: участь у
«Агро-2016» взяли понад 1200 експонентів з України та з-за кордону. Вперше за кілька років головну аграрну виставку країни
відвідав прем’єр-міністр України. Відкриваючи захід, Володимир
Гройсман зазначив:
– Нам треба розширювати спектр виробленої продукції, покращувати її якість. – І, що ще важливіше, ми маємо переходити
до більш глибокої переробки сільськогосподарської продукції. Це
нові робочі місця, це наші перспективи. Ми є світовими лідерами
в аграрній сфері, і маємо ними залишатися. Але я глибоко переконаний у тому, що ми маємо збільшувати продуктивність, маємо
збільшувати наші врожаї, маємо запроваджувати новітні технології, які дозволять нам утримувати лідерські позиції. Тому сьогодні
хочу подякувати кожному, хто працює на аграрній ниві. І хочу вас
запевнити у тому, що питання розвитку аграрного сектору є одним із найважливіших пріоритетів в роботі нового уряду.
Своє бачення ситуації в сільському господарстві країни, його
перспектив висловив і міністр агропромислової політики та продовольства України Тарас Кутовий.
– На виставці ми бачимо великий банер «Україна – аграрна
країна». 15–20 років тому цей вислів сприйняли б за жарт і на рівні держави, і серед простих людей. Сьогодні це абсолютно беззаперечний факт. Мені дуже хочеться, щоб через дуже короткий
проміжок часу ми серйозно і впевнено говорили, що Україна не
просто аграрна держава, а успішна аграрна держава з успішними учасниками ринку. І не тільки з великими, а з тими, хто безпосередньо живе на нашій українській землі, виробляє продукт. Сам
факт відкриття цієї виставки прем’єр-міністром України говорить
про те, що рівень поваги, цікавості до цього питання надзвичайно великий. Попереду, зовсім недалеко, кардинальні рішення, які,
на мою думку, змінять взагалі систему відносин в галузі, і які зроблять її набагато привабливішою і цікавішою для всіх і в Україні, і
поза межами України. Що важливо – ми повинні разом із розвитком бізнесу ще піднімати бізнес-культуру. Ваш основний ринок
– це ринок споживання України, громадяни України, купівельна
здатність яких ми, як уряд, кожен день намагаємося підняти. Я ду-

маю, що це буде іще один із таких елементів, які зрушать наш ринок вперед.
У рамках «Агро-2016» відбувся ряд тематичних заходів – більше десятка спеціалізованих виставок, багато семінарів, науково-практичних конференцій, круглих столів. Наше підприємство
представило свою продукцію у двох експозиціях. На XV Спеціалізованій виставці сільськогосподарських тварин, ветеринарії й товарів для тварин «Animal’EX 2016» ми показали племінну худобу – двох биків абердин-ангуської м’ясної породи й двох телиць
української червоно-рябої молочної породи. Ними жваво цікавилися відвідувачі експозиції – науковці профільних інститутів,
представники аграрних підприємств, навіть звичайні кияни, які
привели на виставку дітей, щоб показати їм тварин, яких у місті
зазвичай не побачиш. Були, звісно, й охочі придбати теличку чи
бичка, налагодити в майбутньому співпрацю. Про нашу тваринницьку галузь, худобу, яку ми розводимо, їм розповідали заступник
генерального директора Оксана Прокопенко, завідуючий МТФ
№1 Юрій Лісовий і ветеринарний лікар МТФ №2 Віталій Степанюк.
А на IV Спеціалізовану виставку екологічно чистих продуктів і
технологій «Органік-2016» ми привезли широкий асортимент органічних продуктів, вироблених у власному переробному цеху із
сировини, вирощеної на наших полях. Тут були різні види органічних круп, борошна, олія. Їх публіці представляли завідуюча відділом кадрів Юлія Лега та завідуюча складом Лариса Бейгул. Продукція ПП «Агроекологія», як завжди, викликала чималий інтерес
в учасників і відвідувачів головної аграрної виставки країни. Тож
доволі багато людей йшли додому, придбавши нашу продукцію.
Генеральний директор ПП «Агроекологія» Гліб Лук’яненко
взяв участь в засіданні круглого столу «Органічне виробництво
– пріоритетний напрямок аграрного сектору України», організованому Міністерством аграрної політики та продовольства України спільно з Федерацією органічного руху України, де були розглянуті найважливіші питання подальшого розвитку органічного
виробництва. Зокрема говорилося про великі перспективи для
українських виробників з продажу продукції в Європі, де ринок
органічних продуктів продовжує стрімко зростати, адже все більше населення там бажає споживати екологічно безпечну, корисну
для здоров’я їжу й купувати промислові товари, вироблені з натуральної сировини. Утім, тамтешні виробники відчувають брак земельних площ, на яких можна вирощувати органічну продукцію.
Тому в країни Європи охоче завозять таку продукцію з різних куточків планети. Зокрема – й з України. І це – позитивна тенденція
для вітчизняних аграріїв. Але, на жаль, в цій справі вже виявлені
зловживання.
Як повідомив голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Володимир
Лапа, є випадки, коли продукція, продана за кордон як органічна,
насправді була вироблена за інтенсивними технологіями. Оскільки цей ринок приносить чималі кошти, розвивається й недобросовісна конкуренція. Проте, зараз немає дієвих важелів впливу
на ділків, які заради наживи нівелюють саму ідею органічного виробництва й псують імідж нашої країни як виробника й експор-

тера органічної продукції. Тож вже підготовлені пропозиції щодо
внесення змін у закон про органічне виробництво, щоб привести українське законодавство у відповідність до законів, що діють
у цій сфері в ЄС.
Є питання й до наукового супроводу органічного виробництва. Менеджер проекту «Розвиток органічного ринку в Україні»
Дослідного інституту органічного сільського господарства (FiBL,
Швейцарія) Наталія Прокопчук розповіла, що останніми роками
міністерство аграрної політики виділяло великі кошти на наукові розробки в органічній сфері. Проте, за її словами, виробники не
отримали від цього ніякої практичної користі. Навіть знайти наукового консультанта, який підказував би аграріям, як перейти на
органічні технології, практично неможливо. На думку Наталії Прокопчук, наука має працювати не сама для себе, а для виробництва. Отже, виробники мають ставити науковцям конкретні завдання і отримувати відповіді, нові розробки й технології.
Та, попри певні негаразди, органічне виробництво в України
розвивається. За повідомленням голови правління Федерації органічного руху України Євгена Милованова, зараз в нашій країні
вже 210 сертифікованих органічних підприємств, які ведуть господарювання на понад 410 тис. га землі. За загальною площею
земель під органічним виробництвом Україна зараз посідає 21
місце у світі, а за площею «органічної» ріллі ми входимо до першої десятки. Внутрішній ринок органічної продукції в нашій країні
відчутно зростає протягом останнього десятиліття: у 2007 році він
становив 0,5 млн. євро, а в 2015-му – вже 17 млн. євро. Та, якщо
порівняти його з ринком інших країн, рости ще є куди. Наприклад,
внутрішнє споживання органічних продуктів у Франції сягнуло
5 млрд. євро, Німеччині – 8 млрд. євро, а у США перевищило 20
млрд. євро. Звісно, цьому сприяє і вищий рівень життя населення
цих країн, і державна підтримка виробників. Тож і в Україні необхідно створити такі умови, щоб перш за все забезпечити органічною продукцію наших громадян.
У виступах учасників круглого столу неодноразово звучала й
назва нашого підприємства. Про досвід «Агроекології», необхідність застосування його іншими виробниками зокрема говорили
народний депутат України Вадим Івченко, директор Департаменту агропромислового розвитку Полтавської облдержадміністрації
Сергій Фролов. Вони підняли питання необхідності збереження й
захисту оздоровлених земель ПП «Агроекологія», надання їм особливого статусу, який унеможливить використання їх в інтенсивному виробництві.
Отже, під час «Агро-2016» наше підприємство, як завжди, гідно представило ідею органічного виробництва, власну екологічно чисту продукцію. Виставка засвідчила, що все більшу увагу цьому напрямку господарювання приділяють на державному рівні. І
це вселяє оптимізм та сподівання на те, що органічне виробництво ставатиме все популярнішим у нашій країні, приноситиме все
більше користі громадянам, виробникам і всій державі в цілому.
Ганна Козельська
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Співпраця

Громадянам Швейцарії смакує
хліб із зерна «Агроекології»

Майкл Хорш став Почесним членом
Полтавського товариства сільського господарства
Фото Ганни Козельської

20 червня в ПП «Агроекологія» і Міжнародному центрі органічного виробництва побував німецький фермер і бізнесмен,
винахідник і провідний виробник сільськогосподарської техніки,
генеральний директор компанії «HORSCH GmbH» Майкл Хорш.
Він зустрівся з засновником ПП «Агроекологія», президентом ГС
«Полтавське товариство сільського господарства» Семеном Антонцем, керівництвом підприємства, доктором сільськогосподарських наук, професором Полтавської державної аграрної академії,
головою вченої ради Товариства Віктором Писаренком, доцентом
ПДАА Віктором Самородовим, іншими членами Товариства. Ентузіасти інноваційного розвитку сільського господарства з Німеччини й України обговорили перспективи аграрної галузі в нашій
країні та у світі, поділилися досвідом господарювання і новітніми
розробками у сфері створення сільськогосподарської техніки.
Майкл Хорш зацікавився унікальним досвідом органічного
землеробства, накопиченим на нашому підприємстві, і роботою
Полтавського товариства сільського господарства. Він розповів,
що в Німеччині також існує подібна організація. Вона заснована
понад століття тому всесвітньо відомим науковцем, агрохіміком,
автором теорії мінерального живлення рослин Юстасом фон
Лібіхом. Зараз ця організація об’єднує кілька тисяч фермерів і
допомагає їм вирішувати широкий спектр питань. Полтавське товариство сільського господарства, як підкреслив Семен Свиридонович Антонець, відновлене для того, щоб розвивати органічне
виробництво і сприяти здоровому харчуванню людей, насамперед – підростаючого покоління.
Тема органічного господарювання цікава й Майклу Хоршу.
Елементи цієї системи він застосовує на своїх фермах, яких у нього кілька в різних куточках світу. Техніка, яку випускає німецький
бізнесмен, популярна як у інтенсивних, так і в органічних господарствах. Зокрема, в «Агроекології» успішно працює культиватор
його виробництва. Крім того, нещодавно ми придбали новинку
цієї фірми – комбінований агрегат Tiger 5MT, який поєднує в собі
переваги культиватора і дискової борони. Однак, в органічних
господарів є свої специфічні вимоги до ґрунтообробної техніки.
Тож їхнє вивчення для втілення у нових зразках техніки, призначеної спеціально для органічного землеробства, було головною
метою візиту Майкла Хорша до «Агроекології». І Семен Свиридонович Антонець поінформував його, які агрегати й робочі органи
необхідні органічним підприємствам, поділився власними ідеями,
показав побудовані відповідно до них експериментальні зразки
техніки, розповів про співпрацю з Національною академією наук
України та Національною академією аграрних наук.

Семен Антонець і Майкл Хорш – колеги й однодумці
Зважаючи на великий внесок Майкла Хорша у розвиток аграрного виробництва у світі, в тому числі – й органічного, було вирішено прийняти відомого аграрія у Почесні члени Товариства.
Майкл Хорш щиро подякував за високу оцінку його праці й зазначив, що поділяє високу мету діяльності Товариства.
До речі, традиція обрання видатних науковців, аграріїв, громадських, державних, церковних діячів у почесні члени існувала ще
за часів існування першого Полтавського сільськогосподарського
товариства у минулому й позаминулому століттях. Тоді це високе
звання надавали за особливі заслуги в розвитку аграрної галузі. Почесними членами Товариства були такі знакові постаті як всесвітньо
відомий ґрунтознавець Василь Докучаєв, агроном, дослідник
Анастасій Зайкевич, агроном, експериментатор, що створив на
Полтавщині першу в країні полезахисну лісосмугу, Олександр
Ізмаїльський, хімік, автор періодичної системи хімічних елементів
Дмитро Менделєєв та інші достойні особистості, внесок у науку яких – беззаперечний. Були серед почесних членів й іноземці,
в тому числі з Німеччини. З цієї країни такої честі був удостоєний
директор сільськогосподарського університету в Галлє, професор
Юліус Кюн, який організував кілька лабораторій, дослідну станцію,
багато зробив для популяризації вирощування цукрового буряку та
розробки методів боротьби з його шкідниками.
P.S. Докладніше про візит Майкла Хорша
читайте в наступному випуску нашої газети.
Ганна Козельська

Перспективи

Органічний стейк – для столичних гурманів
Фото Ганни Козельської

Високу якість органічного зерна, вирощеного на полях
нашого підприємства, оцінили в Швейцарії. Починаючи з березня вже кілька партій пшениці з «Агроекології» відправлено до цієї країни.
15 червня у нашому господарстві побував представник
компанії «FFM Europe BW» Армін Бауманн. Він приїхав за черговою партією зерна для Швейцарії. Пан Бауманн люб’язно
погодився розповісти нашому виданню про свої враження
від співпраці з «Агроекологією» і про перспективи органічного ринку Європи.
– Пане Бауманн, чому Ви вирішили купувати
органічне зерно в Україні? Адже значну частину
такого зерна в Європу постачають Канада
й Австралія?
– Швейцарія – здебільшого гірська країна. У нас добре
розвинене тваринництво, але не дуже багато площ, де можна вирощувати сільськогосподарські культури. Тому значну частину зерна, як для харчування людей, так і для годівлі тварин, доводиться завозити з інших країн. Україна завжди
була житницею Європи. У вашій країні вирощують багато зерна. Також багато його продають і в Європу. Постачати пшеницю до Швейцарії з України – виправдано логістично. Адже це
ближче, ніж з Австралії чи Америки. Тому ми звернули увагу
на вашу країну.
– Як почалася Ваша співпраця з ПП «Агроекологія»?
– Ми шукали постачальника органічної пшениці в Україні
й побачили відомості про ваше підприємство на сайті сертифікаційної компанії «Органік Стандарт». Коли познайомилися з підприємством, його засновниками й керівниками
ближче, зрозуміли, що воно має великий досвід вирощування органічної продукції. Виявилося, що зерно високої якості
– такого я більше ні в кого не бачив. І господарство може його
постачати в значних обсягах. Але найважливішою для прийняття рішення про співпрацю була зустріч із засновником
ПП «Агроекологія» Семеном Свиридоновичем Антонцем. Ми
спілкувалися кілька годин, відвідали поля. Я побачив, що ця
людина – експерт у вирощуванні органічної продукції. Важливо й те, що Семен Антонець – Герой України, його успіхи в
органічному землеробстві визнані на державному рівні. Також у господарстві кваліфіковані агрономи, які ростуть професійно під керівництвом Семена Свиридоновича, з ними
приємно працювати. Тож, відвідавши «Агроекологію», я переконався, що це підприємство є надійним партнером, з яким
можна співпрацювати.
– Наскільки якість зерна, виробленого
в «Агроекології», відповідає європейським
критеріям?
– Високу якість зерна підтвердили вже перші поставки. У
Швейцарії прийняті дуже високі стандарти. І якість продукції,
що надходить до країни, має їм відповідати. Перевірку проходить кожна партія, що перетинає кордон. Швейцарія має власний стандарт органічної продукції BioSwiss. Він жорсткіший,
ніж відповідні стандарти ЄС. ПП «Агроекологія» сертифікована
за стандартом BioSwiss, і це підтверджує, що на підприємстві
працюють професіонали своєї справи, які виробляють продукцію найвищої якості. Про це свідчить і те, що ми, одного разу
купивши у вас зерно, продовжуємо це робити знову і знову.
– Що виробляють у Швейцарії із купленого зерна?
– Ваше зерно призначене для виробництва борошна, з
якого потім випікають найкращий органічний хліб. Це – продукт преміум сегменту.
– Наскільки взагалі у вашій країні популярні
органічні продукти?
– Надзвичайно. Обсяг їхнього споживання щороку зростає. Колись такі продукти можна було побачити лише на
окремих полицях крамниць, а зараз існують магазини й навіть торгівельні мережі, що спеціалізуються на органічних товарах. Політика нашого уряду спрямована на те, щоб постійно підвищувати стандарти якості життя людей. Наша держава
піклується про стан здоров’я своїх громадян. Швейцарія –
країна, де досягли довголіття. Людина, якій 80 років, у нас –
норма. І споживання якісних продуктів харчування, насамперед, органічних, – важлива складова здоров’я нації.
– Які, на вашу думку, перспективи подальшого
співробітництва України й Швейцарії у цій сфері?
– Як я вже сказав, ринок органічної продукції у нас продовжує розвиватися. Тому Україна може бути для нашої країни дуже важливим партнером. Це стосується, зокрема, й
Полтавської області, яка славиться своїми традиціями вирощування пшениці гарної якості. Також нас цікавлять олійні, бобові культури, але їх більше вирощують на півдні України. Загалом в України на європейському ринку органічної продукції
хороші перспективи. Я регулярно буваю в Україні вже понад
десять років. Але кожного разу, коли виїжджаю за межі великих міст, особливо в Полтавській області, дивуюся, наскільки багато у вас невеликих населених пунктів, де немає важкої
промисловості. Отже, в землю не потрапляють відходи виробництва, різні шкідливі речовини. Тому є великі площі не забрудненої землі. Розвивати органічне виробництво можна
практично на 80% території. В України тут великий потенціал.
– А якою Ви бачите подальшу співпрацю
з «Агроекологією»?
– Крім пшениці, нас цікавлять й інші зернові культури. На
вашому підприємстві вирощують соняшник, і ця культура також може бути перспективною. Нинішнього року у вас посіяли сою, і це нам теж цікаво. Зараз дуже важко знайти сою,
яка була б органічною, а крім того – не генетично модифікованою. А наші фермери, які виробляють органічну продукцію тваринництва, мають велику потребу в зерні органічної
сої для годівлі своїх тварин. Тому ми очікуємо поглиблення
співпраці з «Агроекологією» після збирання нового врожаю
і сподіваємося, що наші партнерські відносини існуватимуть
тривалий час.
Бесіду провела Ганна Козельська

Постаті

Оксана Прокопенко розповідає Наталії Руденко про технологію
вирощування худоби в «Агроекології»
У нинішньому році тваринницька галузь нашого підприємства вперше сертифікована за органічними стандартами.
Це значно розширило наші можливості з
пошуку нових партнерів, роботи з фірмами
й торгівельними мережами, які працюють
з тваринницькою продукцію. Одна з них –
компанія «Фреш Міт», представники якої
цими днями побували в «Агроекології».
Сертифіковану органічну продукцію
рослинництва ми реалізуємо вже кілька
років. Також давно наше підприємство має
сертифікацію виробника молочної сировини для дитячого харчування. Віднедавна до цього солідного переліку додано ще
один сертифікат: компанія «Органік Стандарт» підтвердила, що наше тваринництво
теж є органічним. Зважаючи на збільшення
попиту на продукти для здорового харчування в нашій країні і на невелику кількість
сертифікованих органічних тваринницьких господарств, до нашої продукції вже
збільшився інтерес. Одна з компаній, з якими ми налагоджуємо партнерські відносини в цій галузі, – українська фірма «Фреш
Міт». Вона постачає на ринок країни м’ясо,
причому – не будь-яке, а для справжніх
гурманів. Потребу в ньому можуть задовольнити вирощені в нас бички абердинангуської породи.
Власниця компанії Наталія Руденко
приїхала до нас особисто, щоб поспілкуватися
з керівниками й спеціалістами підприємства,
на власні очі побачити худобу, умови,
в яких її утримують. Разом із генеральним директором підприємства Глібом

Лук’яненком і заступником генерального директора з тваринництва Оксаною Прокопенко вона побувала на фермах, подивилася, як
вирощують худобу, починаючи з найменшого віку, як організоване її утримання, годівля.
Все побачене цілком влаштувало власницю
«Фреш Міт».
– Наша компанія закуповує велику рогату худобу для продажу м’яса у ресторани Києва, – пояснила Наталія Руденко.
– Ми глибоко переконані, що споживачі
мають отримувати якісне м’ясо. А для цього ми самі повинні побачити, як вирощують худобу, пересвідчитися, що продукція
якісна. Тому спілкуємося з агровиробниками, вивчаємо умови виробництва. Нам
подобається, що «Агроекологія» відкрита
для спілкування. Викликає повагу те, що
підприємство має багаті традиції, а також –
наступність поколінь. Підприємство заснував Семен Свиридонович Антонець, тепер
поряд з ним працюють його дочка Антоніна
Семенівна Антонець і внук Гліб Віталійович
Лук’яненко. Зараз такі династії – велика рідкість. Набагато частіше бачимо, що
зв’язок між поколіннями втрачений.
Звісно, інтерес компанії викликає
й те, що продукція ПП «Агроекологія»
– органічна. Наталія Руденко зазначила, що протягом останніх 10 – 20 років у
світі спостерігається активний розвиток
органічного ринку. Щороку його обсяги у
грошовому виразі зростають на 10 – 12%.
В Україні такий ринок почав розвиватися пізніше, але також нарощує темпи. За
прогнозами, вже незабаром наша країна

може стати одним із лідерів з виробництва
органічної продукції. Тому зараз все більше
компаній розуміють перспективи роботи у
цьому сегменті. І «Фреш Міт» – не виняток.
– «Агроекологія» – лідер в органічному
виробництві, її продукцію зараз уже краще
знають за кордоном, ніж в Україні, – говорить пані Наталія. – А ми хочемо, щоб її продукт був представлений в Україні, щоб його
споживали насамперед наші громадяни.
Власниця «Фреш Міт» розповіла, як
саме компанія працює на ринку. Її представники вибирають бичків у господарствах-партнерах, контролюють якість забою
худоби і перевозять розроблені туші до
себе в спеціальні холодильні камери. Там
розрізані на чверті туші протягом 28–30
днів за певних умов проходять дозрівання.
За цей час відбувається процес сухої ферментації, завдяки чому м’ясо стає м’якшим,
а страви з нього – смачнішими. Після завершення дозрівання туші розробляють
на класичний і альтернативний стейк – залежно від того, з якої частини м’ясо, запаковують у вакуумні упаковки й відправляють до столичних ресторанів. До кожного
такого закладу застосовують індивідуальний підхід, поставляючи саме той товар,
який замовляють клієнти. Оскільки відвідувачі ресторанів зараз все частіше звертають увагу на походження продуктів, з яких
їм готують страви, хочуть бути впевненими, що споживають їжу без «хімії», Наталія
Руденко хоче окремо постачати саме органічну продукцію. І кращої продукції, ніж
в «Агроекології», де вже кілька десятиліть
ту «хімію» не застосовують, годі й шукати.
А ще в пані Наталії є багато цікавих задумок з популяризації органічного виробництва. Наприклад, вона домовилася з одним із українських телеканалів про те, щоб
зробити на базі «Агроекології» кулінарну
передачу. А ще, на її думку, можна було б
влаштовувати на підприємстві екскурсії
для міських дітей. Адже зараз все помітнішім стає відірваність міста від села. Діти
часто навіть не знають, де береться молоко, як ростуть овочі. І тут вони отримували б ці знання.
– В «Агроекології» є все для того, щоб
стати центром спілкування тих, кого цікавить органічна продукція, – впевнена Наталія Руденко.
Тетяна Огнєва
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Актуально

Виробництво

Заготовляємо корми попри примхи погоди

Рясні дощі сприяли розвитку
потужної зеленої маси кормових культур, але ті ж таки дощі заважали зібрати
й зберегти її. Насамперед це стосується
сіна, адже дощі йшли мало не кожного дня. Тому на кінець минулого тижня
ми змогли заготовити тільки 450 тюків
люцернового сіна. Утім, з понеділка
нарешті встановилася сонячна погода, і зараз ми швидкими темпами почали скошування трави. Тож з’явилася
впевненість, що наша худоба буде забезпечена сіном в необхідних обсягах.
Поки погода була нестабільною,
кожну погожу днину ми використовували для заготовлі сінажу, адже для
пров’ялювання зеленої маси потрібно
значно менше часу, ніж для висихання. Проводили сінажування еспарцету, люцерни, заклали невелику кількість
зеленої маси жита. Всі, механізатори
і водії, причетні до цих робіт, працювали сумлінно. О 6-й годині ранку вже
виходили в поле й до сінажних траншей на фермах, і завершували роботу
пізно ввечері. Скошував зелену масу Василь Затона, згортав валки Василь Телетьон, на кормозбиральному комбайні
трудився Сергій Аглотков. Перевозили масу з поля Анатолій Антоненко, Василь Гарячун, Василь Лега, Олександр
Гетало, Віктор Донець, Юрій Дінець.
До речі, водії не лише добре працювали на сінажуванні, а паралельно з цим
ще й возили зелену масу на ферми для
щоденної годівлі худоби. Тому робочий день у них подекуди розпочинався вже о 4-й годині ранку. Трамбували

Фото Артура Кужілка

У цьому році склалися
досить несприятливі
погодні умови для заготівлі
кормів. Але ми робимо все
можливе, щоб забезпечити
худобу якісними кормами.

масу Василь Нечитайло,Євген Поворознюк, Андрій Сухоручко, Сергій Патенко.
Відкривали борти Богдан Півень, Олександр Дудніченко. Колективи всіх ферм
чудово розуміють важливість заготівлі
кормів, тому на закриванні траншей
працювали всі, хто в цей час не був
задіяний в інших виробничих процесах.
Тож на даний момент заготівля сінажу в
основному завершена. Залишилося закласти тільки певну кількість пшениці з
люцерною на монокорм.
Цього року відбулися деякі зміни
в заготівлі сінажу. Так, на МТФ №4 ми
добудували дві траншеї, збільшивши
їхню довжину. Це дозволило більше
сінажу закласти в траншеї, де він кра-

ще зберігається й звідки його зручніше
набирати для використання. Крім того,
на трамбуванні ми відмовилися від
гусеничної техніки. Нещодавно придбали вже другий трактор Сем. Він важкий,
його колеса здійснюють більший тиск
на поверхню зеленої маси, отже, трамбування виходить якіснішим. Крім того,
такі трактори спереду обладнані бульдозерною навіскою, тому самі підгортають
зелену масу. Тож тепер замість кількох
одиниць техніки на сінажних траншеях і курганах використовуємо лише два
Семи. Це дає значну економію ресурсів,
вивільняє техніку для інших робіт.
Олександр Фесенко, економіст

Представник
«Вімм-Білль-Данн Україна»
побачив позитивні зміни

Фото Ганни Козельської

15 червня у нашому господарстві побував аудитор з питань тваринництва, провідний спеціаліст департаменту молочної сировини ПАТ «Вімм-Білль-Данн Україна» Георгій Юдін. Ця компанія купує в
нас молоко для виробництва дитячого харчування. Тому контроль за
якістю сировини відбувається постійно.
Наші партнери, як і ми самі, зацікавлені в отриманні найкращого молока, у збільшенні обсягів його виробництва. Тому
готові не лише здійснювати контроль, але й надавати поради,
консультації, разом вирішувати організаційні, зоотехнічні та інші
питання. Так, восени минулого року Георгій Юдін провів семінар
для спеціалістів зооветеринарної служби та керівників ферм нашого підприємства. Дослідивши безпосередньо у виробничих
підрозділах, як відбувається підготовка і сам процес доїння, як утримують новотільних тварин, які є резерви для збільшення обсягів виробництва і підвищення якості молочної продукції, Георгій Юдін
розповів фахівцям про помічені помилки, дав поради щодо їхнього
виправлення. Відповідно до цих рекомендацій були внесені зміни до
протоколу доїння, посилена увага до інших елементів утримання молочного стада.
З часу семінару минуло півроку, і аудитор знову приїхав на
підприємство. Він поцікавився змінами, які відбулися. Зокрема
проаналізував деякі кількісні показники роботи тваринницької галузі,
що стосуються, насамперед, відтворення стада. Порівнявши дані за 4
перших місяці поточного і минулого року, відзначив позитивні зміни,
так сервіс-період зараз по стаду складає в середньому 122 дні, а на
МТФ №1 – навіть 115 (торік було – більше 140). Відсоток запліднення
тварин від першого осіменіння – 44,4% (торік – 37,7%), тощо.
Ці дані свідчать про те, що була проведена велика робота.
Так, скорочення періоду між отеленням і першим осіменінням,
між отеленням і плодотворним осіменінням, а також відсоток
запліднюваності від першого осіменіння, вказує на покращення роботи ветеринарів і операторів штучного осіменіння. Ветеринари
ферм стали приділяти більше уваги новотільним коровам, вчасно
проводити термометрію, а отже – виявляти ендометрити на ранній
стадії. Це дозволяє своєчасно розпочати лікування, швидше добитися одужання тварин. Здорові тварини раніше приходять в охоту
після отелення, краще запліднюються.
Підвищився й рівень професійної підготовки операторів штучного осіменіння. Цьому, зокрема, сприяло проведення кілька місяців
тому тренінгу-практикуму, який проводив один з кращих в Україні
фахівців з гінекології та штучного осіменіння, представник компанії
«Українські ферми» Андрій Андреєв. Це навчання дозволило нашим
спеціалістам отримати відповіді на всі запитання щодо їхньої роботи, дізнатися, яких вони припускаються помилок, опанувати нові
прийоми. І це відразу ж позитивно позначилося на їхній роботі.
Звернув увагу аудитор і на те, чи дослухалися на підприємстві до
його порад з організації процесу доїння. Зокрема, він залишився задоволений тим, що для початкової обробки дійок у доїльних залах
використовують перекис водню, а не хлорні розчини. Завдяки цьому
і дезінфекція стала якіснішою, і зайві хімічні речовини до молока не
потрапляють. І все це, звісно ж, позитивно впливає на якість молока.
Під час свого перебування у нас Георгій Сергійович дав і нові
рекомендації, зокрема, щодо поводження з коровами, які погано віддають молоко. Наприклад, можна спробувати налаштувати
доїльні апарати так, щоб проводити масаж таким тваринам за допомогою техніки. Проте, це потребуватиме певних змін у протоколі
доїння, може вплинути на його час. Тож, напевне, ми проведемо
необхідні розрахунки й експерименти, щоб визначити ефективність
і доцільність цього методу в наших умовах.
Отже, маємо на підприємстві позитивні зміни, які відзначив і
представник компанії-партнера. Тепер маємо не втратити цих досягнень і продовжувати перетворення для підвищення якості продукції.
Оксана Прокопенко,
заступник генерального директора з тваринництва

Тваринництво

«Ельфи» з ЛаМанчі й альпійські рекордистки започаткують нову галузь
Фото Ганни Козельської

На МТФ №1 віднедавна поселилися нові мешканці. Три десятки кізочок віком 3–4 місяці ми привезли з Київської області, з ферми, де розводять кіз для отримання молока й виробництва сиру.
Продають свою продукцію фермери здебільшого мешканцям
Києва. Споживачі часто навіть самі приїжджають на ферму, щоб
зробити покупки. А водночас – щоб відпочити від міської метушні, зняти стрес завдяки спілкуванню з тваринами.
Козяче молоко зараз все більше цікавить людей, які хочуть
зберегти або покращити своє здоров’я. Така увага до цього продукту викликана рядом унікальних властивостей. Зокрема, в козячому молоці багато вітамінів, макро- та мікроелементів. Його
жир містить поліненасичені жирні кислоти, через що добре засвоюється організмом людини. Сприяє засвоюванню й те, що цей
жир утворює маленькі кульки, які легко всотують клітини травного тракту. Це, до речі, одна з основних відмінностей козячого
молока від коров’ячого. Адже у продукті, отриманому від корови, кульки жиру великі, вони налипають на стінки шлунку і важче перетравлюються.
Про корисні властивості козячого молока люди знають здавна. Використовувати його в харчуванні й лікуванні хворих людей
радили ще легендарні лікарі Гіппократ і Авіценна. Наші предки
вигодовували ним новонароджених малюків, коли в матері зникало молоко. Сучасні лікарі радять спробувати пити козяче молоко тим, хто не переносить коров’ячого, а також під час відновлення після різних захворювань, для підвищення імунітету, вагітним
жінкам, дітям і літнім людям. Свої корисні властивості козяче молоко передає й виробленому з нього сиру. Тож не дивно, що в усьому світі з’являється дедалі більше ферм, де розводять молочних
кіз і виробляють сир.
Є ферми з розведення кіз і в Україні. Причому, їхні власники
здебільшого намагаються застосовувати на них сучасні методи
господарювання задля отримання продуктів вищої якості. Напри-

клад, використовують доїльні апарати. А для того, щоб надоювати більше молока, розводять тварин кращих молочних порід.
Одна з них – ламанча. Кіз цієї породи неможливо сплутати на з
якими іншими. Вони відрізняються дуже маленькими вухами. При
першому погляді на цих тварин здається, що вушка їм навмисно
обрізали. Насправді ж ця ознака генетично закріплена й уперше
з’явилася в тварин, яких здавна розводили в іспанській провінції
ЛаМанча – саме тій, де письменник Мігель де Сервантес «оселив» свого Дона Кіхота. Утім, всесвітньо відомими такі кози стали після того, як потрапили до США. Тут знайшлися ентузіасти,
які, схрещуючи коротковухих іспанських кіз з іншими породами, отримали тварин із певними характеристиками – збільшеною
кількістю жиру в молоці та водночас із досить високими надоями.

Ці дві ознаки погано поєднуються, тож селекціонери виконали
велику й нелегку роботу.
У 1950-х роках нова порода була визнана й зареєстрована.
Вона отримала назву «американська ламанча». А вже незабаром
таких тварин стали охоче розводити і в інших країнах. І приваблює
любителів не тільки висока продуктивність, але й незвичайна
зовнішність кіз. Для їхніх вушок навіть вигадали спеціальні назви.
Так, вушна раковина довжиною близько 5 см має назву «вухо ельфа», а до 2,5 см – «вухо гофера» (гофер – американський гризун,
який також має дуже маленькі вуха). Крім того, молоко ламанчів
не має специфічного козиного запаху. Популярності породі додає
й спокійний характер таких кіз, невибагливість до умов утримання, здатність прив’язуватися до господарів.
Зааненські кози не можуть похвалитися екзотичною
зовнішністю чи незвичайним походженням, але вражають своєю
високою продуктивністю. Це досить великі тварини білої масті.
Порода є результатом тривалої народної селекції. З’явилася вона
в швейцарських Альпах, у районі містечка Заанен. Всесвітню славу породі принесла найвища для цього виду тварин молочна
продуктивність: звичайна зааненська коза дає 600–700 кг молока за лактацію, але є тварини, від яких надоюють 1000–1200 кг. Рекорд, зафіксований для цієї породи, – 3499 кг молока за лактацію.
Такий надій може дати навіть не кожна корова.
Ми купили козенят обох цих порід. Для них переобладнали одне з приміщень на МТФ №1. Коли вони підростуть і досягнуть парувального віку, придбаємо ще й породистих цапиків.
Плануємо отримувати від кізочок молоко. А ще думаємо над тим,
щоб розпочати виробництво козячого сиру. Таким чином хочемо
розширити асортимент органічної продукції, а отже, й дати людям ще більше продуктів для здорового і дієтичного харчування.
Оксана Прокопенко
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Прошу повернути за винагороду.
Звертатися за телефоном: (050) 98 66 084

Світ дитинства

Ставківські одинадцятикласники попрощалися зі школою
Цього року сорок п’ятий раз проводжала своїх випускників у доросле життя Ставківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів.
…Лине лірична мелодія, дівчата старшокласниці кружляють у танку. Звучать фанфари і
на імпровізованій сцені з’являються ведучі Саша
Кріпак та Лєра Білоус. Оплесками під звуки ніжної
музики учні, вчителі, батьки, знайомі і просто односельці запрошують випускників на свято.
Хоча випускників лише п’ятеро, але вони
всі неординарні особистості. Усі одинадцятикласники підтвердили свої знання з ДПА (ЗНО)
з української мови та історії України, а Дмитро
Башловка отримав найвищі 12 балів з історії
України. Він – гордість нашої школи, відмінник
навчання, золотий медаліст, призер районних
олімпіад з біології, іноземної мови, активний
учасник та призер творчих конкурсів, художніх
оглядів, президент школи.
Інна Дяченко – хорошистка навчання,
призер хореографічних конкурсів, активна
учасниця художньої самодіяльності, призер
районних спортивних змагань.
Інна Олефір теж засвоїла шкільну програму
на бали достатнього та високого рівнів, учасниця численних оглядів, конкурсів, змагань.
Оксана Мандрика закохана в літературу
та природу. Це творча цілеспрямована особистість, мріє навчатися в Полтавській державній аграрній академії, здобувати професію ветеринара.

Христина Дідічук – сумлінна, старанна у
виконанні доручень, учасниця шкільних масових заходів, шкільних та районних спортивних змагань.
Випускників привітали сільський голова
Володимир Баран, перша вчителька Наталія
Петраченко, класний керівник Майя Сиволога. Директор школи Ніна Перепелиця побажала одинадцятикласникам щасливої долі та
вручила їм атестати зрілості, а Дмитро Башловка отримав з її рук Золоту медаль. Зі словами вдячності випускники звернулися до
вчителів, працівників школи, батьків. Також і
батьки, від імені яких виступила Марія Дяченко, подякували рідній школі та висловили побажання її цьогорічним випускникам. Приєдналися до свята і учні молодших класів, які

Хвилюючий світ танцю

Мовний табір
у Ставківській школі

Танець – це рух, а рух – це життя! З 2007 року у Ставківській школі працює хореографічний гурток, який прищеплює дітям любов до мистецтва, а також сприяє загальному фізичному розвитку, розвиває спритність і координацію рухів, формує сценічну
поведінку та естетичний смак.
Діти тренуються у двох вікових категоріях: старша група «Тандем» та молодша
група «Перлинки». Усі діти талановиті без винятку. Їм подобається відкривати хвилюючий і цікавий світ танцю. Без участі нашого колективу не відбувається жоден концерт у школі чи селі.
Кожного року ми беремо участь у районному конкурсі художньої самодіяльності «Веселка». У ньому завжди виступаємо успішно, про що свідчать дипломи ІІ та ІІІ ступенів Відділу освіти Зіньківської райдержадміністрації. Також щорічно наш колектив є
учасником Національного Фестивалю Гончарства в Опішному «Здвиг».
Улюблені танці, яскраві костюми і цікаві постановки не дають нашим дітям нудьгувати, розкривають різні грані талантів і характерів, наповнюють життя новими барвами.
Наталія Гордієнко, хореограф школи

Випускний у «Дзвіночку»
Ось і настав перший випускний у житті одинадцяти малят – вихованців
Михайликівського дитячого садочка «Дзвіночок». Далеко попереду в них
випускні у школах, технікумах, інститутах, а цього дня вони прощалися з
добрими, чуйними працівниками садочка. Під керівництвом вихователів
діти підготували концертну програму, за допомогою пісні, танцю, віршів
висловивши свої почуття.
Ми, батьки сьогоднішніх випускників, дуже вдячні всьому персоналу
нашого «Дзвіночка» за ті знання й уміння, які отримали наші діти, перебуваючи тут. Як тільки ступаєш на територію садочка, відразу потрапляєш у
атмосферу казки, творчості, яка запрошує малечу на свою цікаву орбіту.
Тож протягом кількох років малеча не тільки була доглянутою, нагодованою, але й розвивалася творчо, набувала навичок, необхідних для
майбутнього навчання у школі. І велика заслуга в цьому завідуючої дитячим садочком Тетяни Веклич, яка зуміла згуртувати такий чудовий
педагогічний колектив.
Дуже зворушив батьків і сюрприз від ПП «Агроекологія»: кожному випускнику було вручено шкільний ранець, а батькам – матеріальну допомогу для підготовки дітей до школи. Не були забуті й інші вихованці дитячого садочка: на честь Міжнародного дня захисту дітей кожен з них
отримав солодкий подарунок. За все це ми висловлюємо велику подяку керівництву підприємства в особі засновника Семена Свиридоновича
Антонця, генерального директора Гліба Віталійовича Лук’яненка, заступника генерального директора Антоніни Семенівни Антонець. Бажаємо їм
міцного здоров’я, подальшого процвітання підприємства.
Від імені батьків, Ангеліна Пугач

подарували кожному з випускників художні
номери.
…На екрані кадр за кадром спливає фільм
про шкільне життя-буття одинадцятикласників. Танцювальна група «Тандем» виконує танець під хвилюючі слова пісні А.Матвійчука
«Зніми фотограф нас». Випускники запрошують батьків на спільне справжнє фото, а потім
кружляють з ними у вирі вальсу. І вже колишні одинадцятикласники на згадку про себе залишають листочки на шкільному Дереві мрій.
Ось і настала хвилююча прощальна мить.
Вальс випускників відділяє безтурботні дитячі роки від дорослого життя, стає символом
прощання з рідною школою та кличе до нових вершин.
Майя Сиволога,
класний керівник 11 класу

Літо – найкраща пора року для школярів. Це тепле
сонце і спокійне плесо ставків, це смачні черешні і запашні суниці. А ще це відпочинок у таборах. Учні початкових
класів Ставківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
розпочали свої канікули з відпочинку у мовному таборі
«Веселка», який діяв паралельно з табором відпочинку.
Мета нашого мовного табору: покращити вміння учнів спілкуватися англійською мовою та розширити кругозір. Кожен день перебування в таборі приносив для
дітей щось нове і цікаве.
Було проведено багато різних заходів. Серед них
екскурсія до сільського поштового відділення, розучування пісень, римівок та скоромовок. Незабутньою була
подорож до обласної бібліотеки. Там відпочиваючі табору спілкувалися з працівниками відділу «Вікно в Америку», дізналися багато цікавого про значення англійської
мови в світі, а також грали з ними в мовні ігри.
Наші вихованці продемонстрували себе здібними,
активними під час гри – інсценізації казок «Колобок»,
«Ріпка» та «Троє поросят» англійською мовою. Створювали «проекти» нових дизайнерських костюмів для літа
та описували їх англійською мовою. А ще майстрували з
підручного матеріалу веселих роботів і теж вчили їх говорити англійською.
Отже, відпочинок у мовному таборі приніс школярам масу емоцій та задоволення.
Ніна Мандрика,
вчитель англійської мови Ставківської ЗОШ I-III
cтупенів

Творчі випускники
«Берізки»
Нещодавно в Ставківському дитячому садку «Берізка»
пройшов випускний бал. Цьогорічними випускниками стали 5
діток: 1 хлопчик і 4 дівчинки.
Маленькі випускники співали веселих пісень, декламували вірші-подяки вихователям та працівникам дитячого садочка,
кружляли у вальсі. Концерт розчулив всіх присутніх. Батьки пишалися талантами своїх дітей, а педагоги – тим, що змогли прищепити малечі любов до творчості.
Від батьків зі словами вдячності колективу садочка виступила Людмила Салашна. Привітав випускників дитячого садка
Ставківський сільський голова Володимир Баран. Він подарував дітям шкільне приладдя та солодощі, за що висловлюємо
вдячність. Вітала дітей та бажала їм успіхів,здійснення мрій у
шкільному житті завідуюча дитсадком Олена Перепелиця.
Приємною несподіванкою для батьків та маленьких
випускників стало надання одноразової матеріальної допомоги
від ПП «Агроекології». Від імені батьків щиро дякуємо генеральному директорові Глібу Віталійовичу Лук´яненку, заступнику генерального директора Антоніні Семенівні Антонець, завідуючій
відділом кадрів Юлії Дмитрівні Лезі за надану допомогу та подарунки, які стануть у пригоді під час підготовки дітлахів до школи.
Від імені батьків, Людмила Салашна

21 червня виповнилося 50 років

Василю Олександровичу
НЕЧИТАЙЛО.

Ми – всі рідні – хочемо привітати нашого ювіляра з цим святом.
Роки летять і стрімко, і крилато,
Усім вітрам і радощам навстріч.
На рушнику життя, мов рута-м’ята,
Цвітуть півсотні полум’яних літ.
Всіх благ земних тобі бажаєм
За душу людяну, просту,
Хай тебе Бог благословляє
За добре серце й теплоту.
Нехай літа не стануть тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця,
Хай повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця.
Якби у цих словах була пророча сила,
А в серці чарів полум’я було,
Ми б з задоволенням навіки так зробили,
Щоб в тебе й дня сумного не було.
Стелися, доле, через все життя
Лише добром для тебе, дорогого,
На довгий вік, на многії літа,
На шану від людей і всії великої родини.
З любов’ю – дружина, діти, внуки,
сестра з сім’єю і тесть

Іменинники червня
1 червня
Сергій Семенович АНТОНЕЦЬ, фінансовий
директор
2 червня
Олена Гуріївна БАРАТ, комірник
Володимир Костянтинович ЧОРНОБАЙ,
електрозварник
Василь Кіндратович ГУРИН, бригадир теслярів
Анатолій Іванович ЮРЧЕНКО, оператор
4 червня
Сергій Рубенович ШАГЕРМАНОВ, водій
Сергій Миколайович ШАПОВАЛ, тракторист
5 червня
Анатолій Васильович СУДЕНКО, водій
6 червня
Галина Іванівна ШЕВЧЕНКО, санітар
7 червня
Павло Борисович ЗАХАРЧЕНКО, керівник
відділу
Юрій Іванович ТОВСТОЛІТ, доглядач
8 червня
Ірина Миколаївна ВЕРДУН, мойщиця
9 червня
Інна Миколаївна ПЯНИДА, лаборант
10 червня
Зинфіра МАМІШЕВА, доярка
Михайло Андрійович ЛАВРУШКО, завідувач
складу кормів
12 червня
Олександр Іванович БІЛОУС, оператор ЗАВу
13 червня
Тамара Анатоліївна СОЛЯНИК, телятниця
14 червня
Лариса Петрівна БЕЙГУЛ, завідуюча складом
15 червня
Григорій Петрович МАСЛІВЕЦЬ, тваринник
16 червня
Нурлан Чінгіз Огли МАХМУДОВ, різник
Анатолій Євгенійович ПУЧКОВ, охоронець
Віктор Михайлович КОРОЛЕВ’ЯТ, механізатор
Валентина Іванівна СЕРДЮК, санітар
17 червня
Ірина Вікторівна ІВЕР, охоронець
19 червня
Любов Володимирівна КОРНІЄНКО, охоронець
Вадим Володимирович РОСТОВСЬКИЙ,
оператор млина
21 червня
Василь Олександрович НЕЧИТАЙЛО,
механізатор
22 червня
Михайло Михайлович ДЗЯМКО, охоронець
23 червня
Лариса Володимирівна ДУБОВИК, доярка
24 червня
Олександр Сергійович ГАЗІЗОВ, лаборант
25 червня
В’ячеслав Олексійович ДАЦЕНКО, охоронець
Олексій Вадимович БИСТРИХ, тваринник
Сергій Еміліанович ФЕГИР,тваринник
26 червня
Віктор Романович ЯЦИШИН, оператор ЗАВу
Гізбас Гасан-кзи ІБРАГІМОВА, тваринник
29 червня
Іван Олегович ФЕРЕЛЕТИЧ, доглядач

Щиро вітаємо іменинників та
бажаємо щастя, здоров’я
і всіляких гараздів.

