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Ф
ото Тіни Качалової

Органічні технології

якості зеленого добрива дозволило швидко підвищити родю-
чість ґрунту, і дало можливість отримати зерно високої якості. 

Саме використання унікальних технологій, розроблених Се-
меном Антонцем, дозволяє підприємству не залежати від примх 
погоди, наскільки це взагалі можливо в сільському господарстві. 
Наприклад, Семен Свиридонович показав 160-гектарне поле, 
підготовлене під озимину, де на глибині 4 см є волога навіть за 
досить посушливої й спекотної погоди, яка трималася тривалий 
час. На цьому полі сходи будуть, навіть якщо не пройдуть дощі. 
Саме така ситуація склалася торік: коли посуха фактично зірвала 
осінню посівну по всій країні – в «Агроекології» озимина зійшла 
навіть за таких умов.

Узагалі в органічному землеробстві, застосувавши знання 
й досвід, можна вирощувати будь-які культури. Так, цього року 
на полях «Агроекології» вперше отримали врожай незвичайних 
для нашої місцевості культур – льону й нуту. А ще нинішньої осе-
ні зібрали гарний врожай сої, спростувавши поширену думку, 
що сою неможливо виростити без гербіцидів. Технологія виро-
щування органічної сої є – принаймні, в «Агроекології». Нещо-
давно з Німеччини завезли обладнання для олійниці, так що не-
забаром можна буде спробувати органічну олію з сої, льону.

Машина наближається до 100-гектарного поля соняшника. 
Суцільно вкрите важкими головками, наповненими насінням, 
воно, здається, не має краю. Торік восени, щоб запобігти ерозі-
йним процесам і зберегти вологу, на цій площі залишили стер-
ню. Тепер тут отримали гарний врожай органічного насіння, при 
цьому ще й скоротивши затрати на осінній обробіток ґрунту.

…Триває неспішна розмова двох фахівців аграрної галузі. 
Семена Свиридоновича надзвичайно хвилює доля тваринни-
цтва в нашій країні. Адже воно – основа продовольчої безпеки, 
добробуту людей.

– Навіть якщо не говорити про продукцію тваринництва, 
воно потрібне, – солідарний із засновником «Агроекології» 
очільник департаменту агропромислового розвитку Сергій 
Фролов, – адже дає робочі місця. Потужні холдинги виробляють 
великі обсяги продукції рослинництва, але для цього не потріб-
но багато працівників. Тваринництво ж забезпечує роботою міс-
цевих мешканців, дає можливість молоді залишатися в рідних 
краях, розвиватися селам.

Тож висновок співбесідників очікуваний: необхідно, щоб дер-
жава підтримувала тваринництво, по-різному підходила в низці пи-
тань до господарств, які мають цю галузь або відмовилися від неї. 

…Об’їзд підійшов до свого завершення, залишаючи багато 
вражень від не по-осінньому зелених полів, спокою чистої при-
роди, яка починає готуватися до зими. А головне – натхнення 
від дотику до хліборобської мудрості, завдяки якій на землі іс-
нує оаза органічного господарювання, де відпрацьовуються уні-
кальні технології, які дозволяють вирощувати справжню про-
дукцію для життя й здоров’я людей.

Ганна Козельська 

Кому, як не аграрію потрібно  
постійно відслідковувати стан ґрунту 
і рослин на полях, щоб вчасно вносити 
корективи у поточні роботи в господарстві, 
 а то й на більш віддалену перспективу.  
Тому щодня Семен Свиридонович Антонець, 
засновник ПП «Агроекологія», 
вирушає на об’їзд полів.

Якщо така робоча поїздка відбувається за участі науковців, 
партнерів, гостей господарства, державних діячів, журналістів, 
Семен Свиридонович щедро ділиться із супутниками своїми 
знаннями й досвідом органічного господарювання, роздумами 
про долю села і сільського господарства. Так було й 6 вересня, 
коли у невеличку подорож полями «Агроекології» засновник 
підприємства вирушив разом із керівником департаменту агро-
промислового розвитку Полтавської облдержадміністрації Сер-
гієм Фроловим. Більша частина цьогорічного врожаю вже зібра-
на, але в господарстві, яке працює за органічними технологіями, 
завжди є, що показати, й на що подивитися.

Свої пояснення про те, що відбувається на полях, Семен Сви-
ридонович розпочав одразу після виїзду за околицю Михайликів. 
Він звернув нашу увагу на 140-гектарну площу біля тракторної бри-
гади. Напевне, кожен, хто проїжджав повз це поле влітку, дивував-
ся: «Чому біля дороги пшениця низька, а далі – майже в зріст лю-
дини?». Річ у тому, що висока пшениця – це спельта – прадавня 
пшениця, давній супутник людства. В останні 100–150 років її та інші 
види старовинних злаків витіснили тверда і м’яка пшениці, які від-
різняються більшою пластичністю, краще піддаються селекції, да-
ють більші врожаї. Утім, до древніх пшениць зараз прикута увага 
прихильників здорового способу життя. Нині ці культури користу-
ються надзвичайним попитом, адже спельта добре підходить для 
дієтичного харчування. Тож, за ініціативи Г.В. Лук’яненка, директора 
«Агроекології», вирішили випробувати цю культуру. Експеримент 
видався вдалим, тому планується вирощувати спельту й надалі. На 
цьому полі також випробовували озимі пшениці різних сортів. Кра-
щі з них поповнили насіннєвий фонд господарства.

Семен Свиридонович не приховує жодних нюансів техноло-
гії, яка дозволяє отримувати гарні врожаї високоякісного зерна. 
Так, він розповів, що на цьому полі три роки ріс еспарцет, збага-
чуючи ґрунт азотом, поліпшуючи його структуру, зберігаючи во-
логу. Минулого року після другого укосу площу підготували під 
посів озимини і засіяли. Поле відгукнулося достойним врожаєм 
високоякісного зерна. 

Навпроти – 80-гектарне поле, на якому… квітувала гречка. 
Побачивши здивування супутників, досвідчений аграрій розпо-
вів, що під час збирання на цьому полі розтрусили подрібнену со-

лому гречки, а з нею в ґрунт потрапила і частина зерна. З часом на 
полі зійшла падалиця. Вона вкрила землю рівненькою ковдрою 
зелені, яка стане чудовим сидеральним добривом. Наступного 
року тут планується висіяти харчові бобові культури, зокрема, нут. 

Під’їжджаємо до поля, яке спускається до ставка. Цим зем-
лям загрожує ерозія, якщо не вжити заходів, дощі змиватимуть 
ґрунт у ставок. 

– Тут ми застосовуємо протиерозійну сівозміну, основою 
якої є багаторічні трави, після яких можна вирощувати греч-
ку, пшеницю, ячмінь, – пояснює Семен Свиридонович. – Зараз 
на схилі росте еспарцет. Торік був ячмінь. Тобто, ми, захища-
ємо ґрунт і водночас отримуємо врожаї зерна. Ні в якому разі 
на таких землях не можна вирощувати кукурудзу й соняшник – 
обов’язково розвинеться ерозія.

Під час цієї поїздки Семен Свиридонович ще не раз розпо-
відатиме про протиерозійні технології. Наприклад, такий, зда-
валося б, нехитрий прийом, як залишення в зиму валків соломи 
упоперек схилів, виявляється дуже дієвим – не дає дощам зми-
вати ґрунт. А ще валки затримують сніг, і під час його танення 
поле насичується вологою. 

Цікаво, що технології «Агроекології» вже починають освоюва-
ти й колеги Семена Свиридоновича, які господарюють за інтен-
сивними методами. Ми проїжджаємо повз поле одного із сусідніх 
сільгосппідприємств і бачимо на ньому веселу пухнасту зелень.

– Це – падалиця ячменю, – зауважує Семен Свиридонович. 
– Раніше її придавили б гербіцидами, а цього року – бачите, не 
стали труїти землю. 

Помітно, що аграрія, який багато років господарює без хімі-
катів, тішить бажання сусідів також зменшити хімічний тиск на 
ґрунт, хоча б частково перейти на використання природних тех-
нологій. І це – відображення тенденцій, які поширюються в усьо-
му світі: застосовувати методи землеробства, які дозволяють от-
римувати органічну продукцію.

Хоча вже осінь, поля «Агроекології» продовжують радувати 
різноманіттям. Ось – культура, яка виручає тваринництво не тіль-
ки влітку, але й восени – люцерна. Вона дає кілька укосів на рік, 
тому йде і на сінаж, і на сіно, і на зелену масу. Останній укіс тра-
диційно забезпечує тварин «зеленкою» у жовтні. Бачимо й посіви 
редьки олійної з вівсом. Якщо не вдарять ранні морози, ця суміш-
ка стане чудовим зеленим кормом для корів у передзимню пору, 
в листопаді, що дозволить отримати більше високоякісного моло-
ка. Якщо ж через холоди рослини не встигнуть розвинути потуж-
ну зелену масу, – що ж, стануть сидеральним добривом. 

Узагалі досвід застосування сидератів на підприємстві вели-
чезний. Деякі прийоми сидерації, розроблені саме тут, захище-
ні авторськими свідоцтвами. Семен Свиридонович звертає нашу 
увагу на поле «Біля бетонки», де були використані саме такі при-
йоми. Нинішнього року тут вирощували озиму пшеницю, якій 
передував вико-гречаний сидерат. Використання цих рослин в 

Триває робота на вересневих полях

Події

ня. Цього разу на ярмарку було чимало новинок. 
Наприклад, відразу кілька підприємств та фер-
мерських господарств привезли сири власного 
виробництва, як із коров’ячого, так і з козячо-
го молока. Ми також плануємо з часом розпо-
чати виробництво сиру, тож цікаво було поди-
витися, чи є попит на таку продукцію. І змогли 
переконатися, що такий товар любителів ор-
ганічної їжі неабияк цікавить. Отже, є сенс роз-
виватися в цьому напрямку. 

Багато фермерів зробили все для того, щоб 
їхній товар відрізнявся від продукції інших ви-
робників. Це було помітно навіть по тому, які 
сорти рослин вибирали господарі. Наприклад, 
помідори тут можна було побачити різні за ко-
льором – червоні, помаранчеві, жовті, роже-

Ярмаркувати український 
народ любить. Для нашого люду 
ярмарок – це і торгівля, і свято,  
і розвага, і подорож. 

Унікальний колорит таких заходів, розма-
їття товарів, характерів і облич відмічали ще 
класики української літератури. Згадати хоча 
б відому фразу Григорія Квітки-Основ’яненка: 
«Нема того на світі, чого не було на тому ярмар-
ку», або знаменитий уривок із твору Миколи Го-
голя: «Чого тільки не було на тому ярмарку!.. Хоч 
би в кишені було рублів з тридцять, то й тоді б не 
закупив усього ярмарку». Із задоволенням яр-
маркуємо щороку у столиці нашої держави і ми.

Ярмарок на Контрактовій 
радував новинками та розмаїттям 
органічних продуктів

– 10 вересня ми із нашим товаром, – розпо-
відає генеральний директор ПП «Агроекологія» 
Г.В. Лук’яненко, – побували відразу на двох тор-
гівельно-розважальних заходах у Києві – VIII Все-
українському ярмарку органічних продуктів і 
III Фермерському ринку Good Wine. На ярмарок 
органічних продуктів, який традиційно прохо-
дить на столичній Контрактовій площі, ми 
привозимо свою продукцію вже кілька років по-
спіль. Цього разу представили широкий асорти-
мент круп – пшеничну кількох видів, ячну, перло-
ву, гречану, вівсяні пластівці, пшоно, а також 
різне борошно, олію, зерно для пророщування. 

Кияни вже знають наші продукти, чимало з 
них стали нашими постійними покупцями. Тож, 

як і завжди, охочі придбати екологічно безпечні 
харчі від «Агроекології» зійшлися на площу ще до 
початку офіційного відкриття ярмарку. Вони 
відразу ж почали запасатися крупами та іншим 
товаром, водночас залюбки спілкуючись із пред-
ставниками господарства, допитуючись про 
новинки асортименту. Із задоволенням гості 
ярмарку також дегустували страви, спеціаль-
но для цього приготовані на підприємстві. Тут 
були і різні пиріжки, хліб, спечені з власного орга-
нічного борошна, і молоко від наших корів, і мед, 
який бджоли зібрали на посівах багаторічних 
трав на полях «Агроекології».  

Та ми приїжджаємо не лише себе показа-
ти, а й інших подивитися. Тим більше, коли ці 
інші – наші колеги з органічного господарюван-

ві, майже чорні, за розміром – великі, середні, 
зовсім маленькі – з вишню, за формою – округ-
лі, сердечком, грушоподібні тощо. Інші узага-
лі знайшли власну нішу, в якій навряд чи буде 
багато конкурентів. Зокрема, було на ярмарку 
органічне виноградне вино та варення з вино-
граду, зернові батончики, органічна косметика 
і тому подібні цікавинки. 

Загалом на ярмарку органічних продук-
тів були представлені виробники з усіх куточків 
України. І не тільки. Так, особливі чаї з духмяних 
трав продавала громадянина Швейцарії Хрістіна 
Лібергер. Жінка вже сім років живе в Тернопіль-
ській області, де розвиває свою власну справу – 
вирощує й збирає різні трави та робить із них уні-
кальні чаї за власними рецептами. Виявляється, в 
Україну вона переїхала тому, що у нас легше роз-
почати бізнес, ніж у Швейцарії. Тут працює з натх-
ненням та любов’ю, про що говорять і милі назви 
трав’яних зборів: «Зимові візерунки», «Сонячне 
сяйво», «Лісове звучання» тощо. 

Не обійшлося на ярмарку й без розваг. Так, 
цікавий концерт підготували діти – лауреати пі-
сенних конкурсів із різних областей України. 
Їхні ровесники, що прийшли із батьками на яр-
марок, із задоволенням розфарбовували ав-
торські розмальовки молодої художниці Олесі 
Вакуленко. До речі, саме ця талановита автор-
ка створила й чудову емблему ярмарку, в якій 
відображене все розмаїття українських орга-
нічних продуктів. А дорослі відвідувачі мали 
можливість підобідати різними стравами, при-
готованими запрошеними кухарями просто тут, 
на площі, сфотографуватися в спеціально для 
цього зроблених декораціях. 

Продовження на 2 сторінці

Як «Агроекологія» у Києві ярмаркувала

Економіст Олександр Фесенко розповідає представникам телебачення  
про органічну продукцію
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Міжнародна співпраця

«У нас такий ґрунт 
був би добривом»

Нещодавно Полтавщину відвіда-
ла грузинська делегація. Під час візи-
ту в гостей з теплої дружньої країни 
було багато плідних зустрічей і від-
відувань цікавих місць області. Так, 
члени делегації побували на курорті 
«Миргород» і в музеї свого видатно-
го земляка поета Давида Гурамішві-
лі. Із мером Миргорода Сергієм Со-
ломахою губернатор Імеретинського 
краю Гіві Чічінадзе обговорив мож-
ливості співпраці у туристичній галу-
зі. Є навіть думки зробити Миргород 
і Кутаїсі, одне із курортних міст Гру-
зії, містами-побратимами. Важливою 
була зустріч гостей із Грузії з голо-
вою Полтавської облдержадміністра-
ції Валерієм Головком. Грузинську 
сторону цікавить співпраця з Пол-
тавщиною, насамперед, в аграрному 
секторі, а також – у сфері інвестицій, 
промисловості, створення спільних 
виробництв. Представники Полтав-
щини цікавились перш за все досві-
дом Грузії у проведенні дерегуляції 
у дозвільній сфері і сприянні підпри-
ємницькій діяльності. Йшлося й про 
культурний обмін, зокрема, взаємні 
гастролі театральних колективів. За-
планований візит полтавської деле-
гації у відповідь та підписання мемо-
рандуму про співпрацю.

Та найбільше враження на гостей 
із Грузії справив візит до ПП «Агрое-

кологія». Грузинську делегацію су-
проводжували заступник голови 
Полтавської облдержадміністрації 
Р.І. Товстий та керівник Департаменту 
агропромислового розвитку Полтав-
ської облдержадміністрації С.О. Фро-
лов. Гості зустрілися із співзасновни-
ком підприємства А.С. Антонець. 
Члени делегації ознайомилися з під-
приємством, уважно вислухали роз-
повідь доцента ПДАА В.М.Саморо-
дова про впроваджені тут технології 
ґрунтозахисного органічного земле-
робства. Зацікавила представників 
Грузії техніка, виготовлена за ідеями 
С.С. Антонця у співпраці з науковця-
ми Національної академії наук Украї-
ни та Національної академії аграрних 
наук України. Під час візиту на полі 
працював експериментальний куль-
тиватор «Квант-7». Віддавши належне 
новітній техніці, гості звернули увагу 
на землю, яка оброблялася. 

– У нас такий ґрунт був би добри-
вом, – висловив свій захват чорнозе-
мом з поля «Агроекології» Гіві Чічінад-
зе, поклавши на долоню грудку землі. 
Адже в Імеретії ґрунт здебільшого 
кам’янистий, збіднений. Немає й роз-
виненого тваринництва, яке давало б 
удосталь перегною. Тож гість ще раз 
підтвердив: земля, на якій господарює 
«Агроекологія» стає ще ціннішою зав-
дяки органічним технологіям.

Губернатор Імеретії був враже-
ний обсягами господарства, осо-
бливо тваринництва. Він з повагою 
оцінив всю складність завдань, яке 
вирішує підприємство, що займаєть-
ся молочним скотарством. Дуже спо-
добалась громадянам Грузії й худо-
ба, яку вони побачили на МТФ № 4 
(с. Покровське). Місцеві гірські корів-
ки на батьківщині гостей – невелич-
кі, малопродуктивні. Тут же Антоніна 
Семенівна показала високопродук-
тивну породисту худобу молочного і 
м’ясного напрямків. 

– Два місяці тому я був у Швейца-
рії, – розповів Гіві Чічінадзе, – але та-
ких величезних корів навіть там не 
бачив. І взагалі в агропідприємства 
унікальна технологія не лише в тва-
ринництві, а взагалі у сільгоспвироб-
ництві. Багато чому можна навчитися. 

Само собою виникло запитання 
про переробку молока. Грузія віддав-
на славиться своїми сирами та мо-
лочнокислими продуктами, так, слав-
нозвісний кефір вперше зробили у 
Грузії. Виробляють там продукцію і з 

молока буйволів. Губернатор Імеретії 
виявив свою гостинність, запросив-
ши спеціалістів «Агроекології» відві-
дати грузинські ферми, де виробля-
ють місцеві сири. 

Проте, під час перебування у 
«Агроекології» розмова йшла не лише 
про сільське господарство, але й про 
культуру. А почалося все з того, що 
губернатор Імеретії не зміг стрима-
ти почуттів, що захопили його в на-
шому краї, й… заспівав. Виявилося, 
що Гіві Чічінадзе – професійний спі-
вак, тенор, який багато років висту-
пав на професійній сцені. Він – соліст 
відомого ансамблю «Грузинські голо-
си», учасником якого є з 1992 року. В 
його репертуарі – провідні партії кла-
сичного оперного репертуару, а та-
кож грузинський фольклор. За свою 
творчу діяльність Гіві Чічінадзе відмі-
чений рядом нагород: він – лауреат 
Державної премії Грузії, кавалер орде-
на Гідності, переможець міжнародно-
го конкурсу в Хельсінкі. Свого часу він 
також захоплювався спортом, грав у 
регбі, тому саме Гіві Чічінадзе довіри-

ли виконувати Державний Гімн Грузії 
під час міжнародних змагань із регбі. 

Та доля Гіві Чічінадзе склалася 
так, що зараз він служить своїй бать-
ківщині на державних посадах. Він 
був главою адміністрації тбілісько-
го району Ваке, а торік його призна-
чили губернатором Імеретинсько-
го краю. Проте, хоч і багато справ на 
державній службі, занять співом гу-
бернатор не покинув. Кілька міся-
ців тому навіть у соцмережах грома-
дяни Грузії обговорювали, чи личить 
державному діячеві виступати разом 
із ансамблем «Грузинські голоси» на 
концертах. Утім, грузинський народ 
– узагалі співучий. Тож і немає нічого 
дивного, що творчість продовжує по-
сідати важливе місце в житті Гіві Чічі-
надзе, де б він не працював.

Завершилася зустріч домовлені-
стю про співпрацю. Адже Грузія за-
цікавлена у запровадженні в себе 
органічного виробництва. Тож дос-
від «Агроекології» – по-справжньо-
му безцінний для тамтешніх аграріїв. 

Галина Озерська

Під час свого перебування на Полтавщині  
співучий губернатор Імеретинського краю Гіві Чічінадзе 
продемонстрував обізнаність і у питаннях сільського 
господарства. Відвідавши ПП «Агроекологія» він гідно 
оцінив український чорнозем і роботу засновника 
підприємства Семена Антонця зі збереження ґрунту.

Події

Як «Агроекологія» у Києві ярмаркувала

ють вживати тим, хто веде здоровий спосіб 
життя. Висівки додають у різні страви, попов-
нюючи таким чином раціон клітковиною й міне-
ралами. Утім на такий ажіотаж ми не сподівали-
ся. Виявилося, що в Києві практично неможливо 
дістати звичайні якісні висівки, а органічні – й по-
готів. Тож ми змогли задовольнити навіть такі 
специфічні потреби споживачів. 

Утім, назву «Агроекологія» можна було побачи-
ти не лише біля нашого торгового місця. На рин-
ку була представлена й продукція інших виробни-
ків, створена на основі нашого зерна і м’яса. Так, на 
власному виробництві Good Wine печуть хліб із на-
шого борошна, використовують яловичину, отри-
ману в нашому господарстві. Інші наші партнери – 
підприємства «Mia Granola Bar» та «Азорель», що 
спеціалізуються на їжі для прихильників здорового 
харчування, представили гранолу, вироблену з на-
ших вівсяних пластівців, та створені на її основі у 
поєднанні з йогуртом швидкі сніданки. 

Звісно, і на цьому заході було на що подиви-
тися. Адже участь у ньому взяло майже півсот-
ні вітчизняних фермерів, а також виробники з ін-
ших країн. Як і на органічному ярмарку, мали успіх 
у покупців різноманітні види сиру, особливо – з 
козячого молока, йогурти, свіжі овочі, фрукти та 
ягоди, гриби. Були на ринку й найкращі вина, ви-
шукані копченості, солодощі та випічка ручної 
роботи, бездріжжові сорти хліба та багато іншо-
го. Приваблював відвідувачів намет, в який не-
мов перенісся куточок Італії. Тут можна було купи-

Початок на 1 стор.

І гості і організатори ярмарку були одностай-
ні: ярмарок, як завжди, пройшов успішно. Так, ке-
рівник Федерації органічного руху України Євген 
Милованов відмітив, що органічна продукція в 
Україні стає все популярнішою, її хочуть бачити 
на все більшій кількості різних заходів. Так, цими 
ж днями вона була представлена в міжнародній 
експозиції «ORGANIC SPACE», представленій на 
виставці «INPRODMASH&UPAKOVKA’2016» в Киє-
ві. Вже розпочато підготовку української експо-
зиції для найбільшої в світі виставки органічної 
продукції «BIOFACH», яка відбудеться у лютому 
2017 року в Німеччині. 

Про успіхи вітчизняного органічного сек-
тору говорив і Руслан Білик – координатор мо-
лочного напрямку швейцарсько-українського 
проекту «Розвиток органічного ринку в Украї-
ні», який реалізує Дослідний інститут органічно-
го сільського господарства (FiBL, Швейцарія).

– Зараз в Україні виробляють близько 300 ви-
дів органічної продукції, – повідомив Руслан Бі-
лик. – Серед них – 65 найменувань органічної мо-
лочної продукції. Чотири види зернових культур 
з України мають значний успіх на зовнішньому 
ринку. Органічну продукцію можна купити вже в 
будь-якому супермаркеті, у кожній великій торгі-
вельній мережі. Я впевнений, що здоров’я нації – 
в руках органічних виробників. 

Про те, що органічне виробництво – серед прі-
оритетів розвитку вітчизняного сільського госпо-
дарства, нагадали представники Міністерства 
аграрної політики й продовольства України. Отже, 
в розбудові цього сектору зацікавлена й держава.

…По мірі наближення вечора все менше то-
вару залишалося на прилавках продавців. А це 
значить, що гості ярмарку пішли додому не з по-
рожніми руками. Раді й представники «Агрое-
кології», що в черговий раз допомогли спожи-
вачам придбати екологічно чисті продукти для 
здорового харчування, вироблені на нашому 
підприємстві.

На Фермерському ринку гралися 
в соломі, смакували устрицями  
та запасалися висівками 

Цього ж дня вирувала торгівля ще в одному 
затишному куточку центру Києва: на стадіоні «Ар-
сенал» уже втретє проходив Фермерський ринок 

Good Wine. Компанія Good Wine позиціонує себе 
як постачальник найкращого вина й продуктів 
харчування з усього світу. І дійсно, на полицях її 
магазинів можна знайти практично будь-які про-
дукти для гурманів, любителів екзотики, людей, 
що цінують якість і стежать за своїм здоров’ям. 
Але компанія працює не тільки із зарубіжними 
партнерами. Велику увагу вона приділяє співп-
раці із кращими українськими фермерами, які ви-
робляють гарантовано якісну продукцію, в тому 
числі – й органічну. Для своїх партнерів та клієн-
тів Good Wine проводить різні цікаві заходи, серед 
яких – і Фермерський ринок у Києві.  

– Ми теж співпрацюємо із Good Wine, – роз-
повідає Гліб Віталійович, – його представники 
часто приїжджають до нас, ми разом втілюємо 
нові ідеї. Тож і нас запросили взяти участь у Фер-
мерському ринку. Ми привезли на ринок наш тра-
диційний асортимент круп, борошна, зерна для 
пророщування, а також представили й новинки. 
Серед них – гречане борошно, лляна олія. Вперше 
кияни змогли спробувати та придбати мед з па-
сіки наших партнерів, яка цього літа стояла на 
наших органічних полях. Бджоли зробили свій со-
лодкий продукт із нектару еспарцету, гречки, 
лучного різнотрав’я. Відвідувачі ринку охоче купу-
вали його, а особливо популярним був стільнико-
вий мед, який так полюбляють дітлахи. 

Та найбільшим серед столичних покупців 
несподівано виявився попит на… висівки. Ми їх 
привезли, знаючи, що цей продукт рекоменду-

ти справжню оливкову олію, а ще – взяти участь у 
дегустації італійської пасти з авторським соусом. Її 
готував кухар, що працює в одному з найкращих у 
світі ресторанів, відмічених мішленівськими зірка-
ми – своєрідним знаком якості для таких закладів. 
Але найбільша черга на ринку, теж досить неспо-
дівано, вишикувалася до намету, в якому торгува-
ли живими устрицями. Напевне, серед відвідува-
чів ринку виявилося чимало шанувальників саме 
цієї, екзотичної для наших країв, страви.

Приготували організатори для гостей і осо-
бливі розваги. Міські дітлахи тут, можливо, впер-
ше в житті, змогли побачити живих індиків, ку-
рей, поросят, навіть погодувати з рук кумедних 
козенят. А замість звичайних гірок і батутів по-
серед ринку лежали тюки соломи. Діти спочатку 
просто залазили на це імпровізоване знаряддя 
для ігор, а потім зрозуміли, що тюки можна розі-
брати. Після цього дітвора із задоволенням захо-
дилася борюкатися й валятися в соломі, кидати її, 
а їхні батьки – фотографувати свою малечу на та-
кому незвичному фоні. Утім, і самі подекуди ро-
били селфі у сільських декораціях – як же в наш 
час без цього. Та для дорослих були й свої розва-
ги. Так, організатори влаштували зелену галяви-
ну зі свіжої дернини з шезлонгами, столиками й 
парасольками. Тут можна було відпочити, посма-
кувати різними наїдками, в тому числі – пригото-
ваними просто на ринку, послухати живу музику 
у виконанні молодіжних колективів. 

Фермерський ринок вирував до сутінок. 
Його відвідувачі із задоволенням купували нашу 
продукцію, відкриваючи для себе світ не просто 
смачних, а органічних продуктів. А учасники за-
ходу поверталися цього дня додому, задоволе-
ні тим, що змогли виконати бажання відвідувачів 
навіть не одного, а двох чудових заходів, влашто-
ваних для людей, які хочуть споживати якісну, 
смачну, екологічно безпечну їжу. 

P.S. Цього дня в Києві ярмаркували співро-
бітники нашого підприємства: Антоніна Ан-
тонець, Павло Захарченко, Олександр Фесен-
ко, Оксана Прокопенко, Юлія Лега, Ольга Гурин, 
Неля Загородня, Ганна Козельська, безпечну до-
ставку ярмаркувальників і продукції забезпе-
чили Сергій Шагерманов, Олександр Чернишен-
ко, Володимир Руденко. Дирекція підприємства 
вдячна всім, хто був «обличчям» «Агроеколо-
гії», представляючи її на столичних заходах. 

Тетяна Огнєва

Гіві Чічінадзе (другий ліворуч) у захваті від якості чорнозему з поля «Агроекології»

Біля продукції «Агроекології» весь день юрмилися покупці

Ф
ото Ганни Козельської
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Громада й підприємство:  
спільні інтереси у розвитку села

Ф
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ників Ставківської філії ПП «Агроекологія» було 
нараховано 672 тис. грн. єдиного соціального 
внеску, тобто, коштів, які потрапляють до Пен-
сійного фонду, звідки вони надходять на випла-
ти пенсій українцям, які перебувають на заслу-
женому відпочинку. Крім того, сам факт сплати 
цього внеску дозволяє нараховувати працівни-
кам господарства страховий стаж, тобто – дає 
гарантію на пенсію в майбутньому. А ще із зарп-
лат працівників філії перераховано 128 тис. вій-
ськового збору. Ці гроші працюють на захист 
усіх нас, допомагають у їхній нелегкій службі во-
їнам АТО, серед яких є й уродженці наших країв. 

У Ставківській філії ПП «Агроекологія» є два 
мобілізованих працівника, за якими зберігаєть-
ся робоче місце і яким продовжує нараховува-
тися середня заробітна плата. За 8 місяців 2016 
року цим працівникам нараховано 36,7 тис. грн. 
В 2016 році ці витрати не відшкодовуються з бю-
джету і повністю лягають на витрати підприєм-
ства. Ці нарахування триватимуть щомісяця до 
тих пір, поки бійці не повернуться з АТО і не 
продовжать працювати у господарстві. 

І це, зокрема, відповідь на запитання, навіщо 
пенсіонерам, і загалом селу – ферма. Адже без неї 
не було б стільки працівників, бо ж у рослинни-
цтві зернового напрямку зайнято зовсім небага-
то працюючих. Відповідно, не було б і стільки по-
датків з їхніх доходів, тобто, коштів, які працюють 
на ставківську громаду й державу взагалі.

На зустрічі піднімалися питання безкош-
товного обробітку присадибних ділянок зем-
левласників технікою підприємства, завезен-
ня соломи, надання допомоги при народженні 
дитини, при похованні. Підбиваючи підсумки 
зустрічі, Гліб Лук’яненко ще раз озвучив плани 
підприємства, які стосуються співпраці із орен-
додавцями й громадою в цілому. Так, продов-
жуючи лінію, яку господарство проводить уже 
кілька років, воно буде продовжувати підви-
щувати орендну плату. Черговий перегляд буде 
здійснено по закінченню поточного маркетин-
гового року. Тим, кому це потрібно, вже було 
організоване підвезення отриманого зерна до 
дворів, розвезено солому. Хто бажає отрима-
ти обробіток землі технікою підприємства, от-
римають за попереднім записом. Підприємство 
надаватиме грошову допомогу сім’ям орендо-
давців при народженні дитини, а також – на по-
ховання (що, до речі, воно робить і зараз).

Загалом зустріч пройшла плідно. Адже 
власники землі й представники підприємства 
змогли поспілкуватися віч-на-віч, озвучити свої 
побажання й плани, зрозуміти чи, принаймні, 
вислухати прагнення одне одного. А це – запо-
рука продовження плідної співпраці в майбут-
ньому, необхідної для добросусідських стосун-
ків, стабільної роботи підприємства, добробуту 
селян і розвитку села.

Ганна Козельська

На початку зустрічі генеральний директор 
ПП «Агроекологія» Гліб Лук’яненко розповів про 
найближчі і перспективні плани ПП «Агроеколо-
гія». Він запевнив орендодавців, що підприєм-
ство неухильно дотримується курсу господарю-
вання без шкоди для довкілля, підтвердженням 
чого є отриманий нещодавно сертифікат Швей-
царського дослідного інституту сільського госпо-
дарства. Гліб Віталійович розповів про ті заходи, 
які застосовуються для підвищення родючості 
ґрунту на земельних ділянках орендодавців. Так, в 
«Агроекології» багато площ зайнято сидеральни-
ми культурами та багаторічними травами. А це оз-
начає, що на цих площах не збирають врожаю то-
варного зерна. Ці культури використовують для 
підвищення родючості ґрунту. І це – один із тих 
прийомів, які дозволяють живити землю і отри-
мувати корисну для харчування людей продукцію 
без внесення мінеральних добрив, отже – без ри-
зику потрапляння хімікатів у повітря, воду.

Вихід на міжнародні ринки з органічною 
продукцією дав можливість підприємству збіль-
шити в нинішньому році розмір орендної пла-
ти, адже орендну плату власникам земельних 
паїв господарство видає незалежно від того, чи 
був рік щедрим, чи через складні погодні умо-
ви зібрано врожай менший, ніж заплановано. 
Постійні зміни цін на споживчому ринку краї-
ни, курсу української гривні, тарифів на енерго-
носії тощо спричиняють й підвищення орендної 
плати за земельні ділянки. Тому господарство 
щороку збільшує орендну плату. Таким чином, 
нинішнього року вона встановлена на рівні 6% 
нормативно-грошової оцінки землі, тобто 2904 грн. 
за гектар. 

Багато це чи мало? На це запитання відповів 
керівник Департаменту агропромислового роз-
витку Полтавської облдержадміністрації Сергій 
Фролов. Він зазначив, що 6% – краща орендна 
плата по області. За статистичними даними, в 
більшості районів платять менше. 

Сергій Фролов додав, що, за станом на день 
зустрічі, в середньому по області рівень роз-
рахунків з орендодавцями складав лише 23%, 
тоді як в «Агроекології» орендна плата видана 
на 85%. З орендодавцями, які бажали отримати 
орендну плату у грошах, розрахунки проведені 
повністю. Чекають на завершення розрахунків 
ті, хто отримує орендну плату зерном, адже ще 
не завершено збирання соняшнику і кукурудзи.

Зрозуміло, що власники землі хотіли б отри-
мувати ще більше. Тому й говорили деякі з при-
сутніх, що хтось із підприємців платить 7 чи 8%. 
На це очільник аграрного департаменту також 
дав чітку відповідь.

– Якщо хтось платить 8%, то це – неофіцій-
но, – зазначив Сергій Фролов і відреагував на 
вигук із залу: «А яка різниця – офіційно чи ні?». 
– Якщо неофіційно, значить, – не сплачують по-
датки, гроші не йдуть на сільську раду й не пра-
цюють на громаду. Крім того, це карається зако-
ном, а відповідають і орендар, і орендодавець. 
Обласна адміністрація буде порушувати це пи-
тання перед податковими органами.

Були на зібранні й гострі моменти, коли одна 
із жінок-пенсіонерок, почувши, що десь підня-
ли орендну плату, знищивши ферми, вигукнула: 
«А мені ті ферми не потрібні!». Їй відповіли, що 
саме ферми дають роботу селянам, адже, кожен 
працівник підприємства, так чи інакше, працює 
саме для тваринництва – і водій, і механізатор, і 
працівник току. Крім того саме праця цих людей 
наповнює бюджет сільської ради. У відповідь 
почули: «А я пенсіонерка, в мене нема нікого, 

Цими днями сталося чергове непорозуміння, пов’язане із земельною 
ділянкою. І знову – через намагання вирішити земельне питання не так, як 
того вимагає чинне законодавство.

15 вересня, виїхавши для проведення планових робіт на одне з по-
лів, яке перебуває в обробітку ПП «Агроекологія», механізатори підпри-
ємства побачили там стовпчики, якими була огороджена частина площі, 
і сторонніх людей, що проводили оранку цієї ділянки. Коли туди ж прибу-
ли представники керівництва й юридичного відділу, виявилося, що стовп-
чики встановив керівник ФГ «Дамаска Агро» Олег Бровко. Він пояснив, що 
таким чином позначив ділянку, взяту ним в оренду в громадянки К.С. За-
можньої. 

На жаль, Олег Іванович чомусь не звернувся до послуг сертифікованої 
землевпорядної організації, а вирішив винести межі ділянки в натуру са-
мостійно. До того ж, про свої наміри завчасно не повідомив суміжних зем-

лекористувачів. У результаті він знову огородив іншу ділянку. Тому пред-
ставники юридичної служби «Агроекології» були змушені звернутися до 
поліції із заявою про самозахват земельної ділянки. Сподіваємося, це до-
поможе перевести вирішення цієї справи у правове поле.

Звертає на себе увагу ще одна деталь цього випадку. Перед тим, як пе-
редати свою землю в оренду Олегу Бровку, гр. К.С. Заможня уклала договір 
з ПП «Агроекологія» і щорічно отримувала орендну плату. Тепер земельна 
ділянка фактично одночасно перебуває в оренді і в «Агроекології», і в «Да-
маска Агро». Необхідно, щоб правову оцінку цій ситуації також дали відпо-
відні державні органи.

ПП «Агроекологія» вже вкотре звертається до всіх, із ким доводиться 
вирішувати справи, що стосуються земельних ділянок: давайте діяти за за-
коном. Це дозволить зберегти час, ресурси і повагу одне до одного. 

Людмила Горбачевська, юрист 

хто працював би на фермі». На що із залу пролу-
нало запитання, – а як же бути молодим людям, 
які живуть у селі і працюють на підприємстві, і 
які, здебільшого, не мають земельних паїв. Вони 
знайшли собі роботу, не подавшись десь у світи, 
працюють на рідній землі.

Піднімалися питання щодо підписання до-
даткової угоди. Власники земельних ділянок 
отримали вичерпну відповідь, що її положен-
ня ніяким чином не обмежують прав власників 
землі. Підписання угоди є цілком добровільною 
справою. Зі своїми запитаннями орендодав-
ці завжди можуть звернутися до юридичного 
відділу підприємства, спеціалісти якого щодня 
приймають громадян у адміністративному бу-
динку «Агроекології», або у визначений день у 
конторі Ставківської філії. Додаткова угода, про 
яку йдеться, розроблена так, щоб захистити і 
орендодавця і орендаря, але якщо орендодав-
ця не влаштовують якісь окремі положення, їх 
можна вилучити чи змінити за вимогою орендо-
давця. Учасники зібрання були поінформовані, 
що всі власники паїв отримали орендну плату, 
незалежно від того, підписали вони угоду, чи ні.

Ставківський сільський голова Володимир Ба-
ран поінформував зібрання, що за угодою соціаль-
ного партнерства в 2016 році ставківська громада 
вже отримала від ПП «Агроекологія» 152 тис. грн., 
замість домовлених 138 тис. грн., отже, підприєм-
ство збільшило взяті на себе зобов’язання. Отри-
мані за соціальною угодою кошти були використа-
ні на речі, необхідні всій громаді. Так, для школи 
був придбаний і встановлений газовий коректор. 
Він допомагає заощаджувати газ, а відповідно – 
й кошти на опалення приміщення, водночас під-
тримуючи в ньому комфортну температуру. А зна-
чить – діти мешканців села навчаються в теплі, не 
простуджуються. Коштує це устаткування понад 
70 тис. грн. Ще одне серйозне придбання, зробле-
не за рахунок цих коштів, – нова електроплита з 
духовкою для дитячого садочка. Отже, знов таки 
гроші пішли на створення гарних умов для май-
бутнього села – дітей його жителів.

До речі, Сергій Фролов зауважив, що дале-
ко не всі сільгоспвиробники готові укладати со-
ціальні угоди. Є навіть такі, які подають у суди на 
місцеві адміністрації, щоб не платити по соцугоді.

Звісно, цими коштами надходження до бю-
джету від «Агроекології» не обмежуються, адже 
підприємство є сумлінним платником податків. 
Так, з початку 2016 року по Ставківській сіль-
ській раді до бюджетів усіх рівнів уже перера-
ховано 3 млн. 69 тис. грн. Причому, найбільше 
– 1 млн. 524 тис. грн. – сплачено податку з дохо-
дів фізичних осіб, у тому числі із заробітної пла-
ти працівників господарства. 745 тис. грн. став-
ківська громада отримала від підприємства як 
орендну плату за невитребувані паї та фіксо-
ваний податок за землю. На зарплати праців-

Нещодавно відбулася зустріч 
орендодавців села Ставкове  
з керівництвом ПП «Агроекологія», 
на яку були запрошені 
представники місцевої та обласної  
влади – директор Департаменту 
агропромислового розвитку 
Полтавської облдержадміністрації  
Сергій Фролов, голова Зіньківської 
районної ради Сергій Нерозя.

Гарний ювілейний  
День народження, що символізує  

жіночу мудрість і чарівність, 
прийшов до щедрої, доброї,  

милої жінки, колеги, люблячої 
матусі, лагідної і турботливої бабусі – 

Усе своє сумлінне 
життя вона 
присвячувала 

нелегкій справі, 
вкладаючи  

в дитячі душі зернинки 
мудрості. Своєю невтомною 

працею, високим професіоналізмом, 
наполегливістю, талантом і мудрістю, 

почуттям відповідальності здобула 
вона заслужений авторитет серед своїх 

колег.

Від усієї душі бажаємо, щоб карета 
вашого життя легко і щасливо везла 

вас, долаючи всі перешкоди і труднощі, 
щоб дорога йшла  по саду, усипаному 
плодами, і щоб поруч з вами були всі,  
кого ви потребуєте, міцного здоров’я, 

щастя, благополуччя, подальших 
успіхів  у будь-яких начинаннях, 

щоденних справах, сміливих планах 
та сподіваннях. Хай Вас підтримують 
та надихають рідні люди, розуміють 

та допомагають колеги, минають 
негаразди  та непорозуміння. Хай доля 

збагачує Вас життєвою мудрістю, 
енергією, натхненням та радістю 

сьогодення. Миру, злагоди, шани та 
достатку  у вашому домі, дорогий 

ювіляр! 
З повагою  

працівники Ставківського   
навчально-виховного комплексу.

Розмір орендної 
плати за оренду 

земельних часток 
(паїв) у 2016 році

Інформацію про розмір орендної пла-
ти за оренду земельних паїв опублікувало 
Інтернет-видання «Полтавщина». На запит 
журналістів цього ресурсу її надало голов-
не управління Держгеокадастру у Полтав-
ській області. Пропонуємо ознайомитися 
із цими даними й нашим читачам.

Назва району Плата за 1 га  
на рік (грн)

Великобагачанський 1154
Гадяцький 1024
Глобинський 1673
Гребінківський 1953
Диканський 1532
Зіньківський 2130
Карлівський 1615
Кобеляцький 1957
Козельщинський 1488
Котелевський 1255
Кременчуцький 1179
Лохвицький 2415
Лубенський 1939
Машівський 2254
Миргородський 2275
Новосанжарський 2072
Оржицький 2450
Пирятинський 2527
Полтавський 1381
Решетилівський 1570
Семенівський 2148
Хорольський 2422
Чорнухинський 1769
Чутівський 1367
Шишацький 2951

Середній показник 1880

Олени 
Олексіївни 
Клименко  
(що проживає  
в с. Ставкове).

Питання із землею вирішувати за законом

Генеральний директор ПП «Агроекологія» Гліб Лук’яненко 
обговорює з мешканцями Ставкового актуальні питання життя села
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Громада

Село  
моє рідне...
Розпочали святковий концерт 

до Дня села Арсенівка.чарівні ведучі 
Альона Дідюк і Діана Мандрика. Сіль-
ський голова Володимир Баран при-
вітав усіх присутніх, а Катя Войнова на 
вишитому рушнику піднесла запаш-
ний коровай. Міцного здоров’я, дов-
голіття, мирного неба, хороших вро-
жаїв побажав директор Ставківської 
філії ПП «Агроекологія» Михайло Кур-
бала. Він відзначив кращих працівни-
ків «Агроекології» із села Арсенівки, 
вручив їм грошові винагороди. 

У виконанні учасників художньої 
самодіяльності Ставківського сіль-
ського клубу пролунали музичні ві-
тання. Односельці щиро привітали 
найстаршу жительку села – Марію Се-
менівну Перетятько, найменшу жи-
тельку – Катю Дядченко, матерів-ге-
роїнь – Марію Іванівну Лупу, Тетяну 
Тимофіївну Поворознюк, подружжя 
Миколи Гнатовича і Ганни Іванівни 
Донець, які в цьому році відсвяткува-
ли золоте весілля, соціального пра-
цівника Надію Войнову, наймолодшу 
іменинницю вересня Христину Діді-
чук і вручили їм подарунки. Відзначи-
ли на святі і переможців конкурсу на 
найкращу садибу – подружжя Івана та 
Валентини Гетало, Олега і Юлії Кулик.

Згадали у День села й трагіч-
ні сторінки його історії – голодомор, 
війни. Хвилиною мовчання вшанува-
ли пам’ять героїв-земляків, які не по-
вернулися з фронтів Вітчизняної вій-
ни, ветеранів. Ганні Андріївні Івер, як 
члену сім’ї загиблого, вручили пода-
рунок. Привітали ліквідаторів Чор-
нобильської катастрофи та учасни-
ків АТО.

Концертна програма була наси-
ченою, глядачі тепло зустрічали кож-
ного артиста, висловлювали своє за-
хоплення бурхливими оплесками. 
Після закінчення дійства всіх учасни-
ків запросили до святкового столу, 
який приготували місцеві господині. 
А тим часом діти залюбки розважали-
ся на атракціонах, смакували попкор-
ном і солодкою ватою. Поряд торгу-
вав виїзний магазин. До самої ночі 
звучала весела музика гурту «Олеся і 
Вадим», проводилися ігри, конкурси, 
вікторина. 

Свято пройшло весело і змістов-
но, воно об’єднало односельців, до-
дало оптимізму і бажання творити до-
бро. За допомогу у проведенні свята 
ми хочемо висловити щиру подяку 
генеральному директору ПП «Агро-
екологія» Глібу Лук’яненку, завідую-
чій відділом кадрів підприємства Юлії 
Лезі, сільському голові Володимиру 
Барану, місцевим підприємцям Сер-
гію і Аллі Карпенкам, Артему Карпен-
ку, Ганні Тєрєховій, Олексію Храпачу, 
Олександру Григоренку, В’ячеславу 
Кріпаку, Олегу Бровку, Олександру 
Перекупко, Сергію Самсоненку. Щире 
людське «спасибі» за розуміння і фі-
нансову підтримку! Велика подяка 
учасникам художньої самодіяльнос-
ті Ставківського сільського клубу за 
концерт, Сергію Самсоненку та Ва-
силю Липчею – за допомогу в тран-
спортному забезпеченні свята. 

Вдячні  
жителі села Арсенівка  
Ю. Кулик, В. Кірдєєва,  

Н. Маначинська, В. Івер

Святково вдягнені михайличани цілими родинами, з дітьми й друзями, по-
чали сходитися до будинку культури заздалегідь. Уже на площі перед клубом 
на них чекали розваги. Дітлахи із задоволенням спускалися з надувної гірки, 
стрибали на батуті, ласували солодкою ватою. Дорослі віддавали перевагу 
спілкуванню й огляду виставки в фойє будинку культури, де були представле-
ні малюнки юних жителів Михайликів. Всі охочі змогли переглянути фільм на 
основі першої передачі про рідне село, його людей, знятої у 1994 році телеба-
ченням ПП «Агроекологія».

Вперше під час свята села ПП «Агроекологія» провело День молока. Адже 
саме молоко екстра-класу – основна продукція підприємства. Тож молоко та 
виготовлені з нього ласощі змогли спробувати всі, хто бажав. Особливо раді-
ли цій можливості дітлахи. А до молочних продуктів були ще й пиріжки та ко-
ровай, спечені у пекарні приватного підприємця Світлани Червонкової з ор-
ганічного борошна підприємства. Тож усі охочі могли оцінити смак екологічно 
чистої випічки. Відрадно, що до проведення Дня молока активно підключи-
лася молодь, яка працює на підприємстві: Оксана Прокопенко, Юлія Лега, 
Неля Загородня, Тетяна Маначинська, Мирослава Поворознюк, Артур Кужіл-
ко. Вони гарно оформили намет, в якому проводилося частування, прикраси-
ли його крилатими висловами, що стосуються «головного героя» – молока та 
здорового способу життя. Наприклад, гості могли дізнатися, що «Все найкра-
ще у людині – від сонця та від молока» або порадіти побажанню: «Здоров’я – 
це сила! Здоров’я – це клас! Хай буде здоров’я у вас і у нас!». Привітно зустріча-
ла молодь односельчан, запрошувала дегустувати представлену продукцію, 
розповідала про органічне виробництво і користь чистих продуктів.

А незабаром розпочалися урочистості, які проходили у переповненому 
залі будинку культури: напевне, тут зібралася більша частина громади. Голова 
Михайликівського старостату Михайло Михайлик привітав земляків зі святом, 
вручив грамоти найактивнішим членам громади. Відзначив і велику роль, яку 
відіграє в житті Михайликів та навколишніх сіл ПП «Агроекологія», створив-
ши робочі місця, сплачуючи податки і надаючи різноманітну допомогу. Так, 
до Дня села дирекція підприємства приурочила вручення Михайликівсько-
му НВК двох миючих пилососів, один з яких – професійного рівня. Тепер буде 
набагато легше підтримувати належний рівень чистоти у школі і дитячому са-
дочку. А це – вагомий внесок у здоров’я найменших михайличан. Отримали 
подарунки й окремі жителі Михайликів. Традиційно їх вручили найстаршо-
му й наймолодшому мешканцям, подружжям, які відзначають ювілеї життя у 
шлюбі, цьогорічним ювілярам. 

Після офіційної частини розпочався концерт, якого всі чекали з нетерпін-
ням. Цього разу учасники художньої самодіяльності потішили публіку новин-

ками. Так, жіночий ансамбль, який раніше не мав власної назви, вперше ви-
ступав під новим ім’ям: «Чебреці». Однойменна пісня у репертуарі ансамблю 
– одна з найулюбленіших, тож виконали її і у святковому концерті. Порадували 
земляків і веселою частиною репертуару, яка складається із пісень гуморис-
тичного змісту. До речі, вперше учасниці ансамблю виступили у своїх нових 
костюмах, які їм дуже личать. Новий танець, який дихав експресією й натхнен-
ням, представили односельцям Ірина Маслівець і Олег Пономарьов. Були на 
висоті й інші учасники концерту – юні та дорослі виконавці.

Пожвавлення викликав розіграш лотереї, кожний квиток якої приховував 
приз. Серед них – корисні подарунки від «Агроекології» у вигляді найкращих 
органічних продуктів.

Із захватом зустріли учасники свята його останній акорд – феєрверк, який 
організував для земляків староста села. Вогні, що спалахували у темному ве-
чірньому небі, розцвічували довкілля й саме життя яскравими кольорами, 
створювали піднесений настрій, який михайличани понесли із собою додо-
му. Тож День села вийшов вдалим, додав тепла у людські стосунки, ще більше 
згуртував громаду. 

Олександра Калашнікова, мешканка села Михайлики    

За доброю традицією, щороку у вересні селяни Полтавщини відзначають Дні села. Саме цієї пори далекого 1943 року міста і села нашої області  
були визволені від фашистських загарбників. Фактично, це стало другим народженням сотень населених пунктів. Цю дату і стали відзначати  

як дні міст і сіл, згадуючи полеглих у боротьбі із ворожою навалою та цінуючи можливість жити й працювати у вільній країні. 
ПП «Агроекологія» щиро привітало всіх земляків із 73-ю річницею звільнення Полтавщини від фашистської навали і Днем села,  

і зробило свій внесок для організації і проведення святкових заходів, виділивши для Михайликівської громади і Ставківської сільської ради 
близько 200 тис. грн. на подарунки, атракціони й пригощання.

У щасті єдина селянська родина

У програмі святкування Дня села у Ставково-
му були: концертна програма «Квітуй, прекрасна 
батьківська земля», спортивні змагання, дискотека 
для молоді та святкове застілля.

Святкування розпочалося вранці спортивними 
змаганнями з міні-футболу між школярами, молод-
дю села та командою з олійниці. Навіть дощ не за-
вадив молоді здобути перемогу та отримати призи.

Офіційну частину святкувань відкрив віталь-
ним словом сільський голова Володимир Баран. 
Він побажав усім процвітання, добробуту, мирно-
го неба. Подякував всім, хто небайдужий до про-
блем громади та бере активну участь у житті села. 
В.В. Баран вручив подяки найактивнішим жителям 
за соціальний внесок у розвиток села. 

З вітанням та врученням грамот до ставків-
ців звернулися гості з району: Володимир Ковтун, 
завідуючий відділом майна Зіньківської район-
ної ради, та Анатолій Водолага, керівник апарату 
Зіньківської райдержадміністрації. Грамотами ра-
йонної ради нагороджені сільський голова В.В. Ба-
ран, директор Ставківської філії ПП «Агроеколо-
гія» М.О.Курбала, завідуюча Ставківським клубом 
Л. І. Півньова.

На свято були запрошені гості: Ю.Д. Лега – за-
відуюча відділом кадрів ПП «Агроекологія», за-
сновник ПП «Картопля Полтавщини» С.Г. Карпенко, 
начальник управління праці та соціального захи-
сту населення Зіньківського району В.І. Півень. 
Вони щиро вітали ставківців. 

З радістю слухали жителі села вітальне сло-
во директора Ставківської філії ПП «Агроекологія» 
М.О. Курбали, адже окрім привітань Михайло Олек-
сійович вручив грошові премії та подарунки від ПП 

«Агроекологія» кращим працівникам господарства: 
В.М. Донцю, О.І. Геталу, С.Г. Аглоткову, В.О. Нечитай-
лу, Ю.М.Сиволозі, В.О. Шеремету, В.О. Мартиненку, 
О.С. Пасяді, І.М. Півень, І.М. П’яниді, А.В. Суденку, М.М. 
Батраку, Г.О. Курбалі, В.В. Донцю, В.П. Дяченку. Став-
ківський сільський голова В.В. Баран отримав подяку 
від ПП «Агроекологія» «за підтримку розвитку орга-
нічного землеробства як основи підвищення добро-
буту жителів, землевласників Ставківської ради, збе-
реження природи та здоров’я людей», підписану 
засновником підприємства, Героєм України С.С. Ан-
тонцем.

Грошові винагороди та подарунки від ПП 
«Агроекологія» вручили ветеранам праці, які від-
значені державними нагородами: Д.П. Пшінник та 
А.І. Макогону, жінкам-трактористкам О.М. Моги-
левській та Р.Я. Левін, учасникам АТО, найстаршій 
жительці села М.Я. Корсун, якій виповнилося 95 
років, та наймолодшим – Ярославу Карпенку, яко-
му виповнилося лише шість місяців, діткам-двій-
нятам І.В. Захарчук – Марійці та Маринці, яким по 
вісім місяців, К.О. П’яниді – матері-героїні, що вихо-
вала 9 дітей, подружній парі В.П. та Г.І.Чаус, що про-
живають в шлюбі більше півстоліття. 

З поздоровленням і подарунками для кращих 
працівників ПП «Картопля Полтавщини» виступив 
А.В. Савченко. Привітала односельців приватний 
підприємець Г.К.Тєрєхова.

Подарунками відзначили й місцевих худож-
ниць Н.І. Петраченко і Ю.В.Жугар, які естетично 
оформили Ставківський сільський клуб. Були наз-
вані господині 13-ти ошатних осель, а подвір’я Н.Г. 
Макогін та Н.І. Перепелиці нагороджено за оригі-
нальність дизайну.

Звучали музичні вітання працівникам дільничної 
лікарні, продавцям, працівникам відділення зв’язку, 
хлопцям-землякам, які несуть в даний час строко-
ву службу в лавах Збройних Сил України, воїнам-аф-
ганцям, ліквідаторам аварії на ЧАЕС, працівникам на-
вчально-виховного комплексу, а також працівникам 
та депутатам Ставківської сільської ради.

Концертне дійство було насичене різножанро-
вими виступами місцевих  талантів. Участь у ньому 
взяли малята з дитячого садочка «Берізка»; співом 
радував «Ювілейний батальйон»; декламували вір-
ші та гуморески А. Чаус, В. Мартиненко, М. Ман-
дрика; в запальному танці кружляли Я. Мандрика, 
Я. Курбала, А. Чаус, Т. Олефір, А. Нерода. 

Під час святкувань діти раділи безкоштовним 
атракціонам: гіркам, каруселям. Увагу багатьох 
привернула виставка робіт місцевих вишиваль-
ниць «А над світом, гляньте, українська вишивка 
цвіте». Любителі смачно поїсти мали змогу оцінити 
кулінарні здібності місцевих господинь.

Учасники й організатори свята висловили 
щиру подяку головному спонсору свята – ПП «Агро- 
екологія», а також підприємцям, які долучилися  
до фінансування цього захоплюючого дійства:  
С.Г. Карпенку, А.В. Карпенко, А.С. Карпенку, В.І. Та- 
ран, Г.К. Тєрєховій, С.М. Овсієві, О.І. Храпачу,  
О.М. Григоренку, В.В. Кріпаку, С.М. Курбалі, С.С. 
Самсоненку, А.Ф. Чосу, В.В. Шапаренку.

Допізна молодь розважалася на дискотеці. 
Свято закінчилося, та людям не хотілося розходи-
тися по домівках, адже позитивні емоції і радість 
переповнювали кожного, хто завітав у цей день в 
наше мальовниче село Ставкове.

Жителі с. Ставкове

У Михайликах святкували з «Чебрецями»,  
  молоком і феєрверком

Квітуй, прекрасна батьківська земля!

Ф
ото А

ртура Куж
ілка

Заступник директора ПП «Агроекологія» з тваринництва 
Оксана Прокопенко з дітлахами – учасниками Дня села і Дня молока


