
Підсумки Актуально

У тваринництві 
вихідних немає 

2016-й рік тваринницька галузь нашого підприємства 
закінчила із підсумками, що значно перевищують резуль-
тати попереднього річного періоду. Тож зміни, які ми за-
планували у минулому січні та втілювали протягом року, 
дозволили задіяти наявні резерви й розкрити потенціал 
виробництва тваринницької продукції.

У 2016-му році виробництво молока по підприємству 
збільшилося на 639 т проти 2015-го. На 340 кг зріс серед-
ній надій на корову, досягнувши по стаду 6689 кг. Покра-
щилися й якісні показники молока: підвищився вміст жиру 
й білку. Крім того, на отримання молока витрачено менше 
концентрованих кормів, підвищилася рентабельність ви-
робництва.

Особливо хотілося б відзначити з цього приводу ко-
лектив МТФ №5. Якщо у попередньому році тут були пев-
ні проблеми й падіння обсягів виробництва, то протягом 
2016-го року колектив зміг не лише виправити ситуацію, 
але й повернути позицію лідера. Майже третина всього 
молока підприємства вироблена саме в цьому підрозділі. 
За минулий рік на МТФ №5 цього продукту одержано на 
486 т більше, ніж у попередньому році. На 693 кг збільшив-
ся середній надій на корову, сягнувши 7670 кг. На цій фермі 
ми очікуємо збільшення надоїв і надалі. Адже аналіз перві-
сток тут засвідчив, що 43% їх на піку лактації показали до-
бову продуктивність понад 25 кг молока. У майбутньому 
такі тварини можуть мати річні надої близько 8,5 тис. кг.

Є резерви для збільшення продуктивності й на інших 
фермах. Зокрема, на МТФ №1 за рік змогли підвищити се-
редню продуктивність корів відразу більше ніж на тонну, 
піднявши середній надій на тварину зі скромних 5247 кг 
до другого по господарству показника у 6338 кг. Відповід-
но, на 218 т збільшилося тут і валове виробництво цього 
продукту.

До досвіду колег варто придивитися колективам МТФ 
№2 та №4, де надої на тварину дещо зменшилися, хоча й 
залишаються на задовільному рівні – 6307 кг та 6296 кг від-
повідно. А досвід цей, який веде до успіху, полягає у не-
ухильному дотриманні технології виробництва молока, 
зокрема – годівлі тварин. Так, зараз на всіх фермах коро-
ви годуються залежно від їхньої продуктивності. Відпо-
відно скориговані й раціони, в тому числі – не лише дій-
них, а й сухостійних тварин. Але якнайкраще складений 
раціон може так і залишитися на папері, якщо корми не-
правильно змішують і невчасно роздають. Тому було про-
ведено моніторинг роботи трактористів на фермах, вони 
отримали детальні плани та почали подавати щоденні зві-
ти. Завдяки цьому вдалося налагодити роздавання кормів, 
і саме на МТФ №5 цю важливу ділянку роботи організува-
ли найкраще. У цьому – велика заслуга завідуючих фер-
мою Оксани Олефір і Наталії Падун та механізатора Васи-
ля Марційчука, який працює на кормозмішувачі. Також у 
цьому підрозділі добре організоване розтелення тварин, 
їхнє роздоювання.

За минулий рік добре попрацювали і в органічному 
м’ясному скотарстві. Підприємство реалізувало 580 ц ор-
ганічного м’яса. Розпочали активну роботу над збільшен-
ням поголів’я м’ясного напрямку, зайнялися підбором 
плідників із високими показниками мармуровості м’яса. 

Розуміючи, що основою успіху є кваліфікація і профе-
сійні знання працівників ферм, протягом року у всіх під-
розділах були проведені навчання – завідуючих ферма-
ми, ветеринарів, доярок, обліковців, операторів штучного 
осіменіння. Для цього запрошували провідних фахівців 
країни – науковців та практиків. Результатами навчань, зо-
крема, стала більш організована, уважніша робота опе-
раторів штучного осіменіння. Це відразу позначилося на 
виробничих показниках – зменшилася тривалість сер-
віс-періоду, вихід телят на 100 корів збільшився в цілому 
по господарству з 77 до 83%. На МТФ №5, де ветлікарем- 
оператором штучного осіменіння працює Олексій Дубина, 
отримали 96 телят на 100 корів. І це – чудовий результат.

Поліпшився й облік у тваринництві. Дані обліку ста-
ли більш систематизованими, документообіг відповідає 
прийнятим нормам. Налагоджено високий рівень обліку й 
контролю по кормоцехах. Покращилася й селекційна ро-
бота: тварини розділені за генотипом й продуктивністю, 
окремо виділені телиці з високими племінними показни-
ками, їх плануємо помічати спеціальними бирками. 

«Агроекологія» не втрачає своїх позицій і в освітній ді-
яльності: за рік на базі підприємства пройшли виробничу 
практику студенти Полтавської державної аграрної акаде-
мії, Хомутецького зооветеринарного технікуму. Майбутні 
зоотехніки та ветеринарні фахівці мали нагоду отримати 
вагомий практичний досвід використання засвоєних у на-
вчальних закладах теоретичних знань.

Тож зроблено тваринниками чимало. Сьогодні ми чіт-
ко бачимо сильніші й слабші сторони нашої галузі, а, зна-
чить, маємо план дій на майбутній період. Нинішнього 
року ми будемо працювати в напрямку подальшого під-
вищення продуктивності тваринництва, а для цього треба 
докласти зусиль всьому колективу на всіх етапах виробни-
цтва тваринницької продукції. 

Оксана Прокопенко,  
заступник генерального директора з тваринництва

11 січня у форматі  
Різдвяних зустрічей пройшло 
засідання Полтавського 
товариства сільського 
господарства. Для участі  
у ньому до Центру 
органічного землеробства 
у Покровському з’їхалися 
аграрії, науковці, 
представники влади, лікарі, 
освітяни, журналісти з різних 
куточків Полтавщини.  
Розмова про органічне 
виробництво та здоров’я  
нації відбулася у святковій, 
творчій та водночас –  
діловій атмосфері.

Тон виступам поважного зібрання за-
дав голова Полтавського товариства сіль-
ського господарства Семен Антонець. Він 
зазначив, що тотальною хімізацією сіль-
ськогосподарського виробництва ми самі 
себе знищуємо. Адже зараз доходить до 
того, що, наприклад, людина, якій у період 
відновлення після хвороби порадили вжи-
вати бульйон, не може знайти органічного 
м’яса курки. Бо ж птиця на птахофабриках, 
а все частіше – й у домашніх господарствах, 
отримує антибіотики, стимулятори росту, 
«хімізоване» зерно. Звісно, таке м’ясо може 
не допомогти хворій людині, а навіть погли-
бити її проблеми.

– Нещодавно в своєму виступі прем’єр- 
міністр України Володимир Гройсман ска-
зав, що треба все зробити, щоб продукти 
були безпечними для людей, – нагадав Се-
мен Свиридонович. – Але треба йти ще далі: 
продукти повинні бути не просто безпечни-
ми, а оздоровчими.

Семен Свиридонович відмітив, що 
українські аграрії зараз отримують висо-
кі врожаї й добре заробляють на експор-
ті зерна за кордон. Він вважає, що частину 
цих грошей уже час витрачати на те, щоб 
кількість перетворювати на якість, орга-
нізовуючи виробництво органічного зер-
на та його переробку в Україні. Він розпо-
вів, що в одному з великих супермаркетів у 
Києві у 2016-му році вже розпочали випіка-
ти хліб з органічного борошна, вироблено-
го в «Агроекології». Причому, використову-
ють вони кілька видів борошна – пшеничне, 
гречане, спельти, створюючи оригінальний 
і дуже смачний продукт.  

– Коли я вперше спробував цей хліб, 
мені подих перехопило – і від радості, й від 
образи, – сказав Семен Свиридонович. – Від 
радості – тому, що хліб такої високої якості 
зроблений із нашого борошна. А від обра-
зи – тому, що такий хліб не їдять сьогодні всі 
українці. Чому б не розпочати випічку тако-
го продукту й у інших містах, наприклад, у 
Полтаві? Для цього все є – органічне зерно, 
борошно. Чому не працювати так, щоб лю-
дям було краще?

Семен Антонець впевнений, що крок до 
цього можуть зробити й ті підприємства, які 
працюють за інтенсивними технологіями. 
На його думку, вирощування продовольчо-
го зерна хоча б без гербіцидів уже дало б 
можливість забезпечувати споживачів якіс-
нішим хлібом. 

Поділився голова Товариства й подаль-
шими планами цієї громадської організації. 
А вони пов’язані насамперед з поширенням 
знань про здорове харчування, популяри-
зацією органічного виробництва й органіч-
ної продукції. Для цього створений Центр 
органічного землеробства у Покровсько-
му, відкритий офіс у Полтаві. Отже, науков-
ці, аграрії, ентузіасти органічного виробни-
цтва можуть використовувати цю базу для 
просування й розвитку важливої спільної 
справи. 

А справа ця, хоч і повільно, але все ж 
розвивається. І якщо ще п’ять років тому в 

Полтавській області було менше, ніж півде-
сятка сертифікованих органічних підпри-
ємств, то зараз їх кількість зросла у кілька 
разів. Приємну новину з цього приводу по-
відомив присутнім директор Департамен-
ту агропромислового виробництва Полтав-
ської облдержадміністрації Сергій Фролов. 

– На Полтавщині уже 16 підприємств 
мають органічну сертифікацію, – зазначив 
він. – В основному це переробні й невеликі 
господарства, але це вже результат. 

Сергій Фролов нагадав, що в області діє 
Програма розвитку та підтримки аграрно-
го комплексу Полтавщини за пріоритетни-
ми напрямками на період до 2020 року. І 
одним із таких пріоритетів у ній визначено 
розвиток органічного виробництва. У 2016 
році в області проведено два регіональних 
органічних форуми. І якщо під час першого 
з них аграрії не проявили великої активнос-
ті, то на другий зібралися переважно ті, хто 
хоче розвивати цей напрямок у своїх госпо-
дарствах. Тож учасники ставили багато 
практичних запитань, цікавилися підтрим-
кою галузі. А вона вже є. Так, відповідно 
до Програми, з метою стимулювання роз-
витку органічного землеробства та вироб-
ництва органічних продуктів харчування, 
передбачена компенсація в розмірі 100% 
понесених витрат у зв’язку із проведенням 
та підтвердженням відповідності виробни-
цтва органічної продукції (сировини) та от-
риманням сертифіката відповідності. І в ми-
нулому році таку компенсацію на загальну 
суму 42,2 тис. грн. вже отримали два орга-
нічних підприємства у Козельщинському й 
Миргородському районах.

Водночас, Сергій Олександрович ска-
зав, що не закликає повністю відмовитися 
від інтенсивного сільського господарства. 
Проте, бажання отримати якомога більше 
продукції має йти паралельно із турботою 
про землю й здоров’я нації.

– Забруднення навколишнього сере-
довища, виснаження ґрунтової родючос-
ті, зменшення біологічної різноманітності, 
збільшення вмісту двоокису вуглецю в ат-
мосфері, глобальне потепління – небез-
пеки, до яких сільське господарство має 
пряме відношення, – наголосив очільник 
департаменту. – У Полтавській області за рік 
вноситься до 100 тис. т діючої речовини мі-
неральних добрив та до 3,5 тис. т хімічних 
засобів захисту рослин. Тому в пріоритеті 
повинен бути поступовий перехід до орга-
нічного землеробства шляхом обмеження 
застосування хімічних засобів, збільшен-
ня внесення органічних добрив за рахунок 
розвитку тваринницької галузі, застосуван-
ня сидератів, впровадження елементів біо-
логізації землеробства, належний держав-
ний контроль та відповідальність за стан 
земельних ресурсів.

І це все – заходи, які давно назріли, і 
які обов’язково принесуть позитивний ре-
зультат. Адже, за даними Інституту земле-

робства НААН України, за кілька останніх 
десятиліть український чорнозем втратив 
30–40% гумусу. За словами Сергія Фроло-
ва, зараз у чорноземах Полтавської області 
вміст гумусу становить у середньому 3,43%, 
тоді як у землях, що перебувають у корис-
туванні ПП «Агроекологія», він сягає 5,24%. І 
широко запроваджуючи технології, відпра-
цьовані тут, можна зупинити деградацію 
ґрунтів та підвищити їхню родючість і в ін-
ших господарствах Полтавщини. 

Підтримав цю думку й заступник голо-
ви Полтавської облдержадміністрації Ан-
дрій Пісоцький. Він зазначив, що, коли він 
заходить у супермаркет у Києві, йому дуже 
приємно бачити там органічну продукцію 
«Агроекології». Проте, ця продукція має 
бути доступна ширшому колу людей, осо-
бливо – дітей. Тож треба говорити про те, як 
зробити, щоб органічними продуктами за-
безпечити школи, дитсадки. А ще виробни-
цтво такої продукції може сприяти розвитку 
громад, особливо – якщо тут організувати її 
переробку.

– В Полтавській області повинна бути не 
сировинна база, а переробка, щоб додана 
вартість залишалася в громадах і вони ви-
трачали ці гроші на водогони, освіту, дбали 
про майбутнє, – акцентував Андрій Пісоць-
кий.

Те, що не лише дрібні господарства ці-
кавляться органічним землеробством, під-
твердив виступ генерального директо-
ра ТОВ «Агрофірма ім. Довженка» Віктора 
Скочка. Він сказав, що в 2016-му році його 
підприємство 1200 га землі перевело з ін-
тенсивного на органічне виробництво. 

Герой України, керівник ФГ «Еко-Ма-
як» Тетяна Корост нагадала про те, що ко-
жен відповідає за здоров’я своє, усіх, хто 
йому дорогий, а також і інших людей та за 
стан навколишнього середовища. Тож тре-
ба перш за все покладатися на себе й почи-
нати на своєму місці робити все, щоб життя 
ставало краще. І один із способів поліпшен-
ня життя – це якраз виробництво високоя-
кісної, органічної продукції.   

Свою підтримку органічним виробни-
кам і тривогу за долю українського народу 
висловили присутні на зібранні представ-
ники культури, освіти, медицини. Особли-
во вражаючим був виступ доктора медич-
них наук, професора кафедри онкології та 
радіології Української медичної стоматоло-
гічної академії Вікторії Почерняєвої, яка на-
вела маловідомі факти про наслідки спожи-
вання хімічно забрудненої їжі.

– На сьогодні в Україні склалася ситу-
ація, яка є екологічно небезпечною, – ска-
зала Вікторія Федорівна. – На сучасних 
людей впливає комбінована дія несприят-
ливих екологічних чинників. Вони виклика-
ють розвиток патології, якої раніше не було 
у класифікації захворювань, – вільноради-
кальної патології. 

Продовження на 2 сторінці
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Семен Антонець: «Продукти повинні бути 
не просто безпечними, а оздоровчими»

Ф
ото Ганни Козельської

Серйозна розмова про органічне виробництво й здоров’я людей:  
Семен Антонець та Віктор Скочко (ліворуч)



30 cічня 2017 р., №01(272) 

Учасники зустрічі (зліва направо): Віталій Дворник, Карл-Людвіг Нау, Анастасія Білич, Гліб Лук’яненко,  
Віктор Самородов, Сергій Козін, Олександр Фесенко

Міжнародні зв’язки

Минулого року ми вперше  
отримали врожай рідкісної пшениці – спельти.  
В Україні вона мало поширена.  
А от у Німеччині спельта та її «родичі»  
дуже популярні. Про це розповів німецький 
селекціонер цієї культури.

Науковець, селекціонер, підприємець, фермер, співвласник 
компанії «Заатен Уніон» Карл-Людвіг Нау нещодавно побував у 
«Агроекології», зустрівся із засновником підприємства Семеном 
Антонцем та генеральним директором Глібом Лук’яненком. На зу-
стріч були запрошені доцент кафедри екології Полтавської дер-
жавної аграрної академії Віктор Самородов, директор «Заатен Уні-
он Україна» Віталій Дворник, трейд-менеджер компанії «Ділманн 
Органік Трейдінг» Анастасія Білич, спеціалісти «Агроекології» –  
головний агроном Сергій Козін, економіст Олександр Фесенко. 
Німецького гостя наше підприємство цікавило насамперед як ви-
робник органічної продукції. Адже на його батьківщині частка цієї 
продукції на ринку дедалі збільшується. Так, лише органічних ово-
чів за 11 місяців 2016-го року в Німеччині було продано на 8% 
більше, ніж за такий самий період попереднього року. А загалом 
рівень споживання органічної продукції в Німеччині у грошово-
му еквіваленті складає близько 8 млрд. євро на рік. Зростає попит 
і на органічне зерно, в тому числі – й спельти. Тож, як виробни-
кам зерна цієї культури, Семену Свиридоновичу й Глібу Віталійо-
вичу, також було цікаво поспілкуватися із людиною, яка створює 
її нові сорти. 

Утім, у Німеччині популярна не лише спельта. Карл-Людвіг 
Нау розповів, що зараз все більше людей намагаються заміни-
ти в своєму раціоні найпоширеніші види пшениці, м’яку та твер-
ду, іншими видами пшениці – спельтою, полбою, однозернянкою. 
Ці культури відомі людству тисячоліттями. Власне, ще півтора-два 
століття тому на полях різних країн та народів колосилися різні 
види пшениці, які тут традиційно вирощували тривалий час. Але 
потім хлібороби й селекціонери всього світу звернули увагу на 
врожайний, витривалий, пластичний вид – м’яку пшеницю. Зав-
дяки посиленій роботі з нею, виведено безліч сортів, розроблені 
технології, які дозволяють отримувати великі врожаї. І почалося її 
справжнє панування на полях всього світу. Північна межа її виро-
щування доходить до Якутії, на півдні її можна зустріти у степах Ав-
стралії та напівпустелях Пакістану, в горах Перу вона піднімається 
до висоти 4000 м, а в Азербайджані росте у западинах, що розта-
шовані нижче рівня моря. Загальна площа її вирощування у світі в 
різні роки – 220–240 млн. га. Це – більше, ніж будь-якої іншої зер-
нової культури. Зрештою, із усього розмаїття видів пшениці, крім 
м’якої, на полях залишилася тільки тверда. Та й то – тільки завдяки 
тому, що з неї вготовляють найкращі макаронні вироби. 

А що ж з іншими «родичами» м’якої пшениці? Про них, на 
жаль, забули. Наприклад, ще на початку ХХ століття спельта була 
досить поширена в гірських районах Німеччини (де, до речі, вона 
відома вже 800 років), Швейцарії, Австрії, Франції, Італії, Іспанії, 
дещо рідше зустрічалася в інших країнах Центральної Європи та 
в деяких регіонах Азії. Але до кінця минулого століття спельта та 
інші види й форми пшениць залишилися переважно в колекціях 
науково-дослідних установ. 

Проте, останніми десятиліттями інтерес до напівзабутих зер-
нових культур почав відроджуватися. Пов’язано це з тим, що м’яка 
пшениця, попри всі свої переваги, має й недоліки. Це стосується, 
насамперед, складу білка, що робить вироби з неї непридатними 
або малопридатними для харчування людей з деякими захворю-
вання. А от спельта в цьому відношенні перевершує цю культуру. 
Так, у зерні спельти вміст білка складає 21–25%, у ньому виявле-
но 18 незамінних амінокислот, яких немає навіть у тваринній їжі. 
Зерно цієї культури – багате джерело тіаміну, ніацину, рибофла-
віну, рослинних жирів, мінералів і т. ін. Причому, всі ці речовини 
легко засвоюються організмом людини. Вуглеводи спельти здат-
ні зміцнювати імунну систему, посилювати стійкість організму до 
алергенів. Медики активно вивчають можливість використання 

борошна зі спельти у дієтичному харчуванні хворих на діабет та 
серцево-судинні захворювання. Узагалі в багатьох країнах Євро-
пи продукти харчування із зерна спельти вважаються дієтичними 
й обов’язково присутні в меню вихованців дитячих закладів та па-
цієнтів лікувальних установ. Крім того, вироби з борошна спельти 
мають дуже високі смакові якості. 

У Німеччині ця традиційна культура, яку, на щастя, в цій країні 
вдалося зберегти, також переживає період відродження, а разом 
із нею – й інші види пшениці.

– Компанія «Заатен Уніон» об’єднує селекціонерів, які ви-
водять сорти сільськогосподарських культур, – розповів Карл-
Людвіг Нау. – Зараз ми шукаємо найстарші види й сорти пшениці. 
Інтерес до спельти у Німеччині особливо відродився з розвитком 
органічного землеробства. А бум на здорове харчування зробив 
популярним ще один стародавній вид пшениці – однозернянку. 

Пан Нау розповів, що популярнішою стала й старовинна ні-
мецька страва «грюн корн». Це – своєрідний різновид супу із зе-
леного зерна спельти. Нині його залюбки споживають прихильни-
ки здорового харчування й вегетаріанці. 

– Ми працюємо з цими видами, виводимо нові сорти, – говорить 
пан Нау. – Щодо спельти, наша головна мета – поліпшити пекарські 
якості сортів і зберегти при цьому традиційні характеристики спель-
ти. До речі, спельта за інтенсивного виробництва може дати врожай 
зерна до 10 т/га, а за органічного – до 6 т. Почали ми селекційну ро-
боту і з однозернянкою. Її рослини дуже високі, тому є проблема з ви-
ляганням. Тож ми працюємо над отриманням карликових і напівкар-
ликових форм, намагаючись при цьому залишити традиційні якісні 
характеристики зерна однозернянки, зокрема, високий вміст кара-
тиноїдів. Але велика проблема для нас – знайти різноманітні геноти-
пи цієї культури, які можна використовувати в селекції. 

У Німеччині є окремі сорти рослин, які рекомендовано сіяти в 
органічних господарствах. Вони відрізняються підвищеною стій-
кістю до різних несприятливих факторів. Є один такий сорт і спе-
льти. Він стійкий до вилягання й захворювань, в тому числі – іржі. 

Віктор Самородов зауважив, що в Україні поки що зареєстро-
ваний один вітчизняний сорт спельти – Зоря України, на реєстра-
ції перебуває сорт Європа. Але вітчизняні селекціонери все біль-
ше уваги приділяють древнім пшеницям. Так, кандидат біологічних 
наук, доцент кафедри селекції, насінництва та генетики Полтавської 
державної аграрної академії Марія Баташова зібрала колекцію різ-
них форм і сортів спельти і планує розпочати селекційну роботу з 
цим видом. Це повідомлення зацікавило Карла-Людвіга Нау в пла-
ні обміну генетичним матеріалом спельти із українською вченою.  

Під час розмови аграрії й науковці обговорювали не лише 
види й сорти зернових культур. Одна з тем, яка завжди об’єднує 
людей, пов’язаних із сільським господарством, – земельна. Пан 

Нау розповів, що в Німеччині пильно стежать за станом землі, яка 
перебуває в обробітку. Це необхідно не лише для того, щоб збе-
рігати самі ґрунти, їхню структуру, родючість, але й для здоров’я 
людей. Наприклад, надмірне внесення азоту може призводити до 
появи нітратів у сільськогосподарській продукції, а це недопусти-
мо, адже – шкідливо для споживачів.

– Через турботу про землю реалізується турбота про людей, – 
зазначив пан Нау. – Тому навіть оприскувачі регулярно перевіря-
ють: чи справні вони, чи не шкодить робота на них механізаторам. 
Ретельно контролюють норми внесення добрив, особливо азот-
них, і, навіть, гною. Перевірки проводять восени. Інспектор визна-
чає кількість азоту у 80-сантиметровому шарі ґрунту після збиран-
ня врожаю. Якщо його більше певної норми – він має заплатити 
штраф. Перевіряють і структуру посівів, використовуючи для цьо-
го навіть супутники. Наприклад, фермер заявив, що в нього у сіво-
зміні 10% бобових, і він має дотримати свого слова. Адже, якщо 
перевірка виявить невідповідність – у нього будуть неприємності.

Гість розповів, що в сільському господарстві Німеччини узага-
лі більше перевіряючих, ніж працюючих. І це характерно для країн 
ЄС узагалі. Там існує подвійна система контролю: у країні є державні 
контролери, а їх, своєю чергою, перевіряють контролери з ЄС. 

Утім, навіть за такої системи жорсткого контролю бувають 
зловживання, зокрема, із купівлею-продажем землі. Семен Анто-
нець висловився про недопустимість продажу землі в Україні.

– Не можна продавати землю, – впевнений знаменитий агра-
рій. – Якщо ми це зробимо, то що станеться з Україною? Як держа-
ва може продавати землю, якщо не може зберегти гроші? Земля 
повинна належати тим, хто на ній працює. 

На це пан Нау зауважив, що і в Німеччині, де існує ринок зем-
лі, є спекуляції. Так, великі компанії скупляють земельні ділянки, а 
потім здають їх в оренду тим, у кого купили. І хоча в такому випад-
ку земля для нового власника не окупається навіть за 25 років, її 
все одно купують, бо це – довготерміновий актив, який виправдає 
себе у майбутньому.

Звісно, значна частина зустрічі була присвячена органічному 
землеробству. Гість із Німеччини досить обізнаний із цією темою, 
але побачене в «Агроекології» перевершило його уявлення.

– Я вражений історією підприємства, дуже серйозним під-
ходом до виробництва органічної продукції, – поділився Карл-
Людвіг Нау.

Німецький науковець, бізнесмен і аграрій зацікавлений у 
співпраці з «Агроекологією». Наше підприємство вже придбало в 
його компанії насіннєвий матеріал спельти, озимої та ярої твер-
дої пшениці. Тож під час візиту Карла-Людвіга Нау були розглянуті 
можливості подальшої співпраці. 

Галина Озерська    

Спельта, однозернянка та інші:  
у Німеччині бум на древні пшениці

Актуально

Початок на 1 стор.
Через дію несприятливих чинників відбува-

ються процеси вільнорадикального окислення, 
що призводить до пошкодження мембран, не-
гативно впливає на ферменти, поділ клітин. Це 
призводить до розвитку хронічних неінфек-
ційних патологій: серцево-судинної, онколо-
гічної. Слід зауважити, що саме вони – на пер-
шому місці серед причин смертності населення 
України. У спектрі несприятливих чинників най-
більш шкідливими є токсиканти різної природи, 
джерела яких – викиди великих промислових 
підприємств, побутова хімія, аграрно-промис-
ловий комплекс. І найбільше їх надходить до 
організму з продуктами харчування. За даними 
Інституту гігієни харчування, за рік кожна люди-
на з’їдає 2 – 3 кг несумісних із життям речовин. 

тися вихованням, просвітою. Під егідою Пол-
тавського товариства сільського господарства 
можна влаштовувати семінари для всієї Укра-
їни, на яких розповідати ці речі. І я вважаю, 
що Семен Свиридонович Антонець – не лише 
флагман органічного землеробства в Україні. 
Виробляючи органічну продукцію, не застосо-
вуючи у виробництві ніяких хімікатів, він фак-
тично працює в площині практичної медици-
ни. І це – медицина профілактична, медицина 
майбутнього.

Ще багато тривожних слів прозвучало цьо-
го дня. Проте, чимало й оптимістичних. Адже, 
зібравшись разом, однодумці – ентузіасти збе-
реження здоров’я нації та рідної землі, кожен 
з яких – професіонал своєї справи, підтверди-
ли своє прагнення працювати для подолан-

Вікторія Почерняєва впевнена, що випра-
вити становище могло б якраз виробництво й 
споживання органічної продукції. І це було б чу-
довою профілактикою багатьох захворювань. 
Проте, більшості людей навіть не відомо про 
небезпеку споживання продуктів із «хімією». 
За словами професорки, опитування студен-
тів-медиків засвідчило, що 80% з них не знають, 
що таке органічна продукція. Якщо така ступінь 
обізнаності у майбутніх лікарів, то що вже гово-
рити про звичайних людей.

– На превеликий жаль, дуже мало людей 
розуміють важливість органічної продукції, – 
говорить Вікторія Федорівна. – Треба на Раді 
національної безпеки піднімати це питання, 
можновладці повинні думати, як зберегти здо-
ров’я нації. А ми, на своєму рівні, маємо займа-

ня озвучених проблем. І кількість таких людей 
обов’язково зростатиме. А разом з ними мно-
житимуться й добрі справи задля процвітання 
української нації.

…Оскільки захід проходив у форматі Різд-
вяних зустрічей, його учасники змогли не лише 
обговорити проблеми та намітити шляхи їхньо-
го подолання, але й насолодитися мистецтвом. 
Для них виступив соліст Полтавської облас-
ної філармонії Олександр Дубовий, який чу-
дово виконав українські та російські романси. 
Музичний супровід йому забезпечила піаніст-
ка Тетяна Прауліна. А вірші зі своєї нової збірки 
прочитала миргородська поетеса Аріанна Виш-
невецька.  

Ганна Козельська

Семен Антонець: «Продукти повинні бути  
не просто безпечними, а оздоровчими»

Ф
ото Ганни Козельської
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– А який сенс узагалі утримувати 
таких корів?
– Їх розводять, насамперед, на м’ясо. Це 

досить великі тварини: корова важить до 500 
кг. Щоправда, на м’ясо їх забивають уже в не-
молодому віці. Адже за своє життя корова дає 
кілька телят. Теличок залишають на плем’я, 
бичків відгодовують, отримуючи м’ясо. 

А молоко в Казахстані більше полюбляють 
верблюдяче. На півдні країни багато верблю-
дів, і від них отримують молоко. Я його кушту-
вав: воно несмачне, з неприємним запахом. 
Але його сквашують, виробляючи молочно-
кислий продукт шубат. Він дуже смачний і ко-
рисний.  

– Невже в Казахстані зовсім  
не розвивається молочне скотарство?
– Розвивається. Навіть діє відповідна дер-

жавна програма. Є вже й молочні комплекси, 
побудовані відповідно до цієї програми. Інвес-
тор, який хоче збудувати комплекс, за власні 
кошти розробляє проект, здійснює прив’яз-
ку до місцевості. Місцева адміністрація виді-
ляє землю. І, до речі, не має права в цьому від-
мовити. Готовий проект інвестор представляє 
в Міністерстві сільського господарства. Там 
його розглядає експертна комісія, визначає, 
скільки коштів необхідно для його реаліза-
ції. І держава виділяє субвенцію в розмірі 50% 
від цієї суми. Щоправда, якщо інвестор чомусь 
відмовиться від реалізації проекту на якомусь 
етапі, гроші доведеться повернути. І ця систе-
ма працює. Я взагалі вважаю, що швидко роз-
винути якусь галузь можна лише за відповід-
ною державною програмою. 

– Ви консультуєте також  
російських тваринників.  
Що найбільше запам’яталося  
під час подорожей Росією?
– Якось довелося проїжджати трасою 

«Дон» у Ростовській області. Звернув увагу на 
великі птахофабрики неподалік неї. Виявило-
ся, що це – бази з розведення індиків. Уздовж 
цієї траси на протязі 200 км розташовано 28 
таких баз, тобто, величезних пташників. Спе-
ціально для їхнього обслуговування побудо-
вані селища, де живуть працівники підприєм-
ства. Середня зарплата інженерно-технічного 
персоналу тут – близько 2,5 тис. доларів на мі-
сяць.

– І хто ж вкладає кошти  
в підприємство такого масштабу? 
– Тут працюють нафтодолари. Інвестори 

– люди, які вміють рахувати, і вони розуміють 
перспективи вкладення грошей в галузь. По-
дібні приклади є не лише в птахівництві. На-
приклад, у відомому агрохолдингу «Міра-
торг» розвивають скотарство. Лише на одній 
виробничій площі тут розміщено 60 тисяч го-
лів великої рогатої худоби. Я вважаю, що по-
дальший розвиток галузі такими темпами 
може призвести до того, що Росія стане од-
ним із провідних постачальників продукції 
тваринництва в світі. Конкуренцію їй склада-
тиме хіба що Китай, де зараз також взялися за 
масштабні проекти у тваринництві. А китайці, 
якщо ставлять собі якусь мету, швидко її до-
сягають. Наприклад, вони будують ферми, на 
кожній з яких утримують 35 тис. корів. Не ве-
ликої рогатої худоби взагалі, а саме корів. Те-
лят на таких фермах утримують в індивідуаль-
них кліточках, і площа, на якій вони розміщені, 
становить 150 га. Уявляєте: якщо подивитися 

на цю площу, то до самого горизонту – клітки 
з телятами. Тож, зважаючи на ці тенденції, на-
шій державі треба схаменутися й теж узятися 
за розвиток тваринництва, поки інші країни 
нас не випередили. 

– У нинішньому році Ви мали  
змогу також ознайомитися  
з тваринництвом Іспанії.  
Ця країна зовсім не схожа на ті,  
про які ми щойно говорили.  
Ви там теж надавали консультації?
– Ні, в Іспанії я побував на запрошення Мі-

ністерства сільського господарства цієї кра-
їни, яке організувало ознайомчий аграрний 
тур для науковців – представників аграрної 
науки України, Білорусі й Росії. У нашій гру-
пі також були іспанці, які навчаються в магі-
стратурі ветеринарного відділення сільсько-
господарського факультету Мадридського 
університету. І я прочитав їм одну з лекцій, які 
входили до програми туру. 

Під час перебування в Іспанії звернув 
увагу на те, що в цій країні розвивається на-
самперед м’ясне скотарство. Розводять в ос-
новному породи герефорд, санта-гертруда, 
аквітанська. Розвинене й свинарство, є вели-
кі свинокомплекси.  

Звісно, існують і молочні ферми. Але іс-
панці віддають перевагу не коров’ячому, а ко-
зиному й овечому молоку. Зокрема, насампе-
ред з молока цих тварин роблять сири. І тому 
кіз та овець тут дуже багато. Цікаво, що вели-
чезні стада цих тварин двічі на рік переганя-
ють з півночі Іспанії на південь і навпаки. Це 
пов’язано з особливостями клімату й наяв-
ністю кормів на пасовищах в різних частинах 
країни в ту чи іншу пору року. Маршрут цьо-
го перегону залишається незмінним століття-
ми й проходить… через Мадрид. І коли йдуть 
ці отари, міські вулиці перекривають, щоб 
люди й машини не заважали тваринам. Зрозу-
міло, що потім доводиться прибирати вулиці. 
Але мешканці Мадриду звикли до цієї тради-
ції, вона їм не заважає.

– До речі, про традиції.  
Здається, одну з них – кориду,  
в Іспанії збиралися заборонити?
– У деяких частинах країни її вже заборо-

нили. Але в Мадриді кориду ще проводять. 
Ми були на екскурсії. Дивилися арену для ко-
риди. Щоправда, в той день боїв не було. Ви-
користовують для кориди спеціальну іспан-
ську породу коридних биків, яких вирощують 
за особливою технологією. Так, бичок під час 
вирощування не бачить людей, навіть свого 
власника. Вперше він бачить людину вже на 
арені. До речі, попри поширений міф, іспанці 
не їдять м’ясо вбитого на арені бика. І не завж-
ди бик на арені гине. Бувають іноді такі бики, 
які примудряються не дати тореадорові мож-
ливості зробити удар у певне місце на шиї, 
який призводить до загибелі тварини. Якщо 
публіка вимагає залишити такого бика живим, 
його не вбивають, а залишають на плем’я. Вва-
жають, що такий бугай може передати нащад-
кам свою здатність тривалий час протистояти 
людині. А цю якість любителі кориди дуже ці-
нують. Адже вони приходять на кориду й пла-
тять по 250–1400 євро за квиток не для того, 
щоб подивитися п’ятихвилинну виставу. Вони 
хочуть видовища, і чим тривалішим виявля-
ється протистояння бика й людини, тим ви-
щою є напруга пристрастей, більше азарт, тим 
цікавіше.     

– Крім такого, незвичного для нас, 
напрямку, як розведення коридних 
биків, що ще вразило в сільському 
господарстві Іспанії?
– Я звернув увагу на одну сучасну тенден-

цію: в Іспанії багато уваги приділяють еколо-
гічній безпечності сільськогосподарської 
продукції та її виробництва. Нам показали ла-
бораторії з сучасним обладнанням, де про-
водять екологічну оцінку продукції, кормів, 
впливу ферм, переробних підприємств на до-
вкілля тощо. І ця тенденція – не суто іспанська. 
Скрізь у Європі все більше уваги приділяють 
якості продукції й екологічності виробництва. 
Якщо ми хочемо зі своєю, українською, про-
дукцією, бути конкурентоспроможними в Єв-
ропі, то повинні це враховувати, виробляти 
продукцію відповідної якості. І в цьому плані 
«Агроекологія» йде в ногу з європейськими й 
світовими тенденціями, має добрі перспекти-
ви співпраці із зарубіжними партнерами.

– Дякую за цікаву, змістовну 
розмову!

Бесіду провела Ганна Козельська

В Україні за останні два – три десятиліття 
ліквідовано багато тваринницьких ферм. За-
раз цей процес набрав особливо загрозливих 
масштабів – ліквідовують тваринницьку га-
лузь керівники великих сільгосппідприємств, 
фермери та навіть приватні домогосподар-
ства. Утім, є чимало країн, де цю галузь розви-
вають та отримують від неї прибуток. Про це 
розповів консультант з тваринництва Леонід 
Подобєд.

Леонід Подобєд – професор, доктор сіль-
ськогосподарських наук, головний науковий 
співробітник Науково-дослідного інституту 
свинарства та агропромислового виробни-
цтва НААН України. З нашим підприємством 
він співпрацює уже кілька років, допомагаючи 
виявляти й усувати недоліки у годівлі й утри-
манні худоби, створенні повноцінної кормо-
вої бази. Та Леоніда Іларіоновича добре зна-
ють не тільки в «Агроекології» і навіть не лише 
в Україні. Багатьом тваринникам різних кра-
їн допомагають у роботі його книги й публіка-
ції. Крім того, він багато подорожує, надаючи 
консультації власникам і спеціалістам ферм як 
у нашій країні, так і в Росії, Білорусі, Казахста-
ні. Ці поїздки дають Л.Подобєду можливість 
зблизька побачити, як функціонує тварин-
ницька галузь у різних країнах, які є особли-
вості у її розвитку й ставленні держави, зро-
бити порівняння. Своїми спостереженнями 
Леонід Подобєд люб’язно поділився з нашою 
газетою.    

– Леоніде Іларіоновичу,  
Ви – родом із Білорусі.  
Цю країну традиційно вважають 
виробником якісної молочної 
продукції. Торік фахівці  
з нашого підприємства побували  
в Білорусі й розповіли,  
що останнім часом там з’явилося 
чимало сучасних тваринницьких 
комплексів. Отже, напевне, в цій 
країні зараз приділяють велику 
увагу розвитку молочного  
напрямку скотарства? 
– У Білорусі зараз 2,9 млн. дійних корів. Тут 

виробляють 508 л молока на душу населення 
у рік (фізіологічна норма споживання молока 
– 230–260 л на людину). Це – найвищий показ-
ник у Європі.  Тому молоко – головна стаття 
експорту Білорусі.

– Ви це серйозно? Не для окремих 
підприємств, а для цілої країни?
– А чому Ви дивуєтеся? Білорусь – невели-

ка країна, де не дуже багато землі, інших при-
родних ресурсів. Тому білоруси не можуть 
експортувати, скажімо, нафту. А виробляти мо-
локо, молочні продукти – цілком реально. Тож 
і розвивають галузь на державному рівні. Так, 
минулого року в країні завершили виконан-
ня програми «Молочний комплекс». Відповід-
но до неї, було поставлене завдання: щороку 
вводити в експлуатацію по одному молочно-
му тваринницькому комплексу в кожному ад-
міністративному районі Білорусі. Виконання 
цього завдання було на суворому державно-
му контролі. Якщо якийсь голова райвиконко-
му не міг цього зробити, його відразу знімали 
з посади. У Білорусі 117 районів. Таким чином, 
протягом кількох років щороку тут вводили в 
експлуатацію 117 молочних комплексів. На-
певне, саме їх бачили ваші спеціалісти, пере-
буваючи в Білорусі. Зараз на цих комплексах 
зосереджено 87% молочного поголів’я кра-
їни. У кожному районі утримують від 6 до 19 
тисяч голів дійного стада, а подекуди й біль-
ше. Для порівняння: в усій Одеській області 
України – лише 12 тисяч дійних корів.

– Які системи доїння застосовують  
на таких комплексах?
– У Білорусі доять лише у молокопроводи 

або в доїльних залах. 2016-го року пішли ще 
далі: почали будувати нові комплекси лише за 
державні кошти й тільки роботизовані. В кож-
ному районі вже є такий комплекс.

– Чи дійсно якість білоруської 
«молочки» така висока,  
як про це говорять?
– За білоруськими стандартами молоко 

поділяють на продукцію екстра-класу, 1 кла-
су й некласну. Екстра-клас відповідає євро-
пейським вимогам до якості молока. Зокрема, 
в ньому абсолютно немає антибіотиків. І це – 
найдорожче молоко. Ціна на продукцію 1 кла-
су – на 50% нижча, на некласну – вдвічі менша. 
І ціни такі, що рентабельно виробляти лише 
молоко екстра-класу. Ціна на продукцію 1 кла-

су повертає затрати на її виробництво, але не 
дає високої рентабельності. А виробляти не-
класне молоко збитково. 

Але ціна – не єдиний важіль, за допомо-
гою якого виробника спонукають отримувати 
продукцію найвищої якості. У країні є 40 кор-
поративних державних молокозаводів, кожен 
з яких переробляє до 75 т молока за добу. На 
кожному з них є сертифікована лабораторія, 
де обов’язково перевіряють все молоко, яке 
надходить на завод. Головний критерій якості 
– наявність чи відсутність антибіотиків. Якщо 
в молоці виявляють антибіотики, аграрне під-
приємство, яке його виробило, на три місяці 
позбавляють можливості здавати сировину на 
молокозавод. За повторне таке порушення за-
борона здавати молоко діє протягом року. А 
це фактично призводить до банкрутства під-
приємства. Тому виробники зацікавлені у ви-
сокій якості своєї продукції.  

– Навіть важко повірити,  
що може бути таке ставлення  
з боку держави до цієї галузі,  
до того ж – у найближчій  
і дуже схожій на нашу країні…  
Але Вам доводиться регулярно 
бувати й там, де зовсім інші  
традиції, породи худоби,  
менталітет громадян, – у Казахстані. 
Чим цікаве тваринництво  
цієї країни?
– Якщо говорити про традиційне скотар-

ство Казахстану, то воно дуже специфічне. 
Мені доводилося бувати в степових районах 
цієї країни. Щоправда, степом цю місцевість 
вважають самі казахи. Адже вона зовсім не 
схожа на українські степи з чорноземами й 
буянням різних трав. Там, навпаки, багато ка-
міння й мало рослинності. Я б сказав, що це 
напівпустеля. І ростуть у ній переважно ти-
пчак та верблюжа колючка. Цим і годуються 
тамтешні корови.

Люди живуть в аулах, розташованих 
вздовж річок. Від Алмати до кордону з Кита-
єм – 350 км, і на всій цій території розкида-
но безліч аулів, а в них утримують величезну 
кількість корів. Розводять там місцеву алата-
уську породу великої рогатої худоби. Висо-
копродуктивною вважають корову, яка дає… 
5 л молока за добу. А більшість – і ще менше: 
1–2 л. Це й не дивно, адже цим коровам не 
тільки концкормів чи сіна не дають, – їх узага-
лі не годують. І навіть не пасуть. Вранці їх до-
ять і виганяють з двору. Корови йдуть, куди 
хочуть, їдять те, що знайдуть. Ввечері лю-
дина, яку важко навіть справжнім пастухом 
назвати, верхи на коні виїжджає в степ, роз-
шукує там корів і приганяє їх в аул. Ввечері 
власники їх доять, залишають на ніч у госпо-
дарстві, а зранку після доїння знову виганя-
ють у степ.  

Щоправда, є невеликий період, коли ко-
рів утримують у сараї й годують сіном. Це – 
приблизно два тижні після отелення. У цей 
час теля ще дуже маленьке і не може ціли-
ми днями ходити за коровою по степу. Щоб 
прогодувати корову протягом цього періоду, 
її власники заготовляють 150–200 кг сіна. Як 
правило, самі вони траву не вирощують, не 
косять і не сушать, а купують вже готове сіно 
в людей, які спеціалізуються на його заготівлі. 
Коли телятко вже зміцніло й здатне слідувати 
за коровою, тварин знову випускають на віль-
не випасання. 

Світовий досвід

Від білоруського молока до іспанської кориди

Ф
ото Ганни Козельської

Леонід Подобєд, заступник генерального директора з тваринництва Оксана Прокопенко 
та завідуюча МТФ №5 Оксана Олефір (ліворуч) обговорюють стан справ на фермі
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Святковий калейдоскоп

Громада

Маленькі власники  
славних імен

Доки народжуються діти, доти живе село: це істина, яку не треба до-
водити. Тому додає оптимізму те, що протягом 2016 року в навколишніх 
селах народилося 10 хлопчиків і 9 дівчаток.

За повідомленням старости Михайликівського старостату Михайла 
Михайлика, у трьох селах тут з’явилося на світ 10 дітей. Серед малюків 
– шість хлопчиків та чотири дівчинки. Батьки дали їм дуже милозвуч-
ні імена: Марк, Мурат, Олег, Ярослав, Владислав, Павло, Златослава, Ді-
ана, Софія.

Староста Покровського старостату Галина Клочко розповіла, що 
місцеві родини поповнилися п’ятьма дітками – двома хлопчиками та 
трьома дівчатками. Батьки немовлят теж постаралися підібрати їм кра-
сиві й не дуже поширені імена: Єгор, Данило, Каріна, Ангеліна, Олена.

Ставківський сільський голова Володимир Баран повідомив, що на 
території цієї громади торік народилося четверо діточок – два хлопчи-
ка й дві дівчинки. Назвали їх гарними й звучними іменами: Олександр, 
Артем, Катерина, Ярина.

До речі, за даними обласного управління юстиції, імена Артем, 
Олександр, Єгор, Ангеліна, Катерина, Софія у 2016 році виявилися од-
ними з найпопулярніших узагалі на Полтавщині. А от імена Мурат, Зла-
тослава, Ярина, Діана – у списку найрідкісніших у нашій області.

Тетяна Огнєва 

У Михайликах цього року вперше занури-
тися у хрещенську воду зміг кожен бажаючий.

Підготовка до свята Хрещення Господнього 
розпочалася ще напередодні. На прохання на-
стоятеля храму Симеона Богоприїмця ієрея Геор-
гія допомогти у цій справі відгукнулося чимало 
михайличан. Староста Михайликівського старо-
стату Михайло Михайлик організував розчистку 
трактором підходів до Попченкового ставка. Бри-
гада теслярів ПП «Агроекологія» зробила надійну 
конструкцію зі сходами й поручнями для безпеч-
ного спуску у воду. У льоду вирізали ополонку і 
з отриманих крижаних брил зробили хрест. Було 
організоване й підвезення автобусом прихожан 
до ставка, і намет для перевдягання, і багаття та 
чай, щоб зігрітися після пірнання.

19 січня зранку, як це й повинно бути, люди 
прийшли до храму, де відбулася Божественна 
літургія. Присутні піднесли свої щирі молитви 
Богу, щоб Він дарував мир державі, здоров’я, 
благополуччя, а головне – спасіння душі. Під 
час служби всі бажаючі, які відповідним чином 
підготувалися, мали можливість сповідатися й 
причаститися Святих Христових тайн. 

Після служби в храмі всі разом вирушили 
до ставка. Звісно ж, із розумінням того, що там 
відбуватиметься в духовному сенсі.

– Традиція занурення в хрещенську воду 
передається з покоління в покоління і йде від 
Самого Ісуса Христа, – розповів отець Георгій. 
– Коли Ісус Христос досяг 30-річного віку, Він 
прийняв хрещення в річці Йордан. Хрестив 
Його Іоанн Хреститель. Раніше хрещення лю-
дей відбувалося на річках. І вони занурювали-
ся повністю, щоб очиститися від гріхів. Але Ісус 
Христос був безгрішним, тому зайшов негли-
боко, та у цей момент омив всі гріхи людства. 
Коли Він вийшов на берег, з небес почувся го-

лос Бога-Отця, який назвав Ісуса Своїм Сином. 
І на Нього зійшов Святий Дух в образі голуба.   

Священик зазначив, що занурюватися у 
хрещенську воду треба з вірою, відповідно під-
готувавшись – побувавши на Божественній лі-
тургії, причастившись. Тим, які роблять саме 
так, Господь дарує і здоров’я фізичне, і бадьо-
рість духу.

…Вийшовши із автобусу трохи на віддалі 
від ставка, учасники святкування пройшли до 
йордані хресним ходом з іконами та хоругвами. 
Просто на льоду відбулася молитва й освячен-
ня води. А потім найсміливіші почали пірнати в 
ополонку. Бажаючих очиститися хрещенською 
водою виявилося чимало – і чоловіків, і жінок. 
Дізнавшись про святкування, до ставка поча-
ли приїжджати на власному транспорті навіть 
мешканці інших сіл. Побачивши прихожан, за-
лишив свої вудки й приєднався до гурту міс-
цевий рибалка. Загалом, атмосферу великого 
православного свята відчули всі присутні. А ще 
ж додавала радості й чудова сонячна погода, і 
ошатна природа навколо водойми.

Усі, кому пощастило цього дня побувати на 
йордані, сподіваються, що відтепер таке свят-
кування Водохреща стане у Михайликах пре-
красною традицією.

2017-й зустріли  
піснями й феєрверком

У переддень нового 2017-го року, 29 грудня, у Михайликах, як і 
завжди в останні роки, аматори сцени Михайликівського СБК разом 
з учнями Михайликівської ЗОШ І – ІІІ ступенів порадували глядачів до-
бротним новорічним концертом.

Відкрили дійство ведучі – сестри Ірина й Поліна Масілвець. Разом 
із Дідом Морозом, роль якого майстерно зіграв Владислав Кривоус, у 
перервах між концертними номерами вони вітали односельців та гос-
тей із наступаючим Новим роком. 

За традицією, з добрим словом до глядачів звернувся староста 
Михайликівського старостату Михайло Михайлик. Він також узяв ак-
тивну участь у організації й проведенні концерту: привіз звукову апа-
ратуру від добрих сусідів з Ковердиної Балки, працював за режисер-
ським пультом. 

Святковий настрій землякам створювали дорослі та юні учасни-
ки художньої самодіяльності: Ольга Бігдан, Михайло Сорокотяга, Ва-
лентина Сиротко, Людмила Кібець, Катерина Коробка, Ольга Коваль, 
Наталія Юрченко, Лариса Зливко, Володимир Михайлець, Мирослава 
Бойко, Аня Гужанська, Сергій Фесенко, Христина Фесенко, Людмила 
Лубенець, Микола Ходжаєв, Марія Данило, Кароліна Вернигора, Влада 
Осауленко, Алла Михайлик, Анастасія Нечай, Аліна Овчаренко, Вікто-
рія Слинько, Станіслав Шкуринський, Микола Чепурко. Участь в орга-
нізації концерту взяло й ПП «Агроекологія», надавши подарунки учас-
никам. 

Закінчився концерт новорічною піснею від усіх учасників та свят-
ковим феєрверком з конфетті й серпантину під щирі оплески глядачів. 

Ольга Бігдан, директор Михайликівського СБК

Промені добра і радості
Новий рік – це завжди щось надзвичайно чарівне для дорослих і 

малечі. 30 грудня у Ставківському сільському клубі пройшло новорічне 
свято, на якому панувала атмосфера душевного тепла, спільної радості.

Святковий настрій створили глядачам учасники художньої самоді-
яльності Ставківського сільського клубу, люди різних професій і різно-
го віку – від маленьких діток до поважних людей, які, виходячи на сце-
ну, дарують своє мистецтво, свій талант, несуть у душі глядачів промені 
добра і радості. 

Теплі слова привітань та побажань адресував жителям сільський 
голова Володимир Баран. Глядачі радо вітали оплесками виступи учас-
ників художньої самодіяльності і з задоволенням брали участь у іграх, 
конкурсах, розіграші святкової лотереї. Спонсори свята надали власну 
продукцію і кошти для призів: ПП «Агроекологія» – органічні крупи та 
троє поросят; приватні підприємці В.В. Кріпак та Г.К. Терехова – макуху 
і олію; кошти – О.І. Храпач, А.Ф. Чос, О.М. Григоренко, О.М. Перекупко, 
С.М. Овсій, В.В. Шапаренко, С.Г. Карпенко, А.С. Карпенко, С.М. Курбала, 
О.О. Притула.    

Підводячи підсумки 2016 року, хочеться подякувати всім, хто під-
тримував клубний заклад, – генеральному директору ПП «Агро- 
екологія» Глібу Віталійовичу Лук’яненку, директору Ставківської філії  
ПП «Агроекологія» Михайлу Олексійовичу Курбалі, сільському голо-
ві Володимиру Васильовичу Барану та місцевим підприємцям. Жодне  
свято, жоден масовий захід в Ставківському клубі не відбувся без вашої 
підтримки. Щире вам людське спасибі! 

Нехай Новий 2017 рік подарує всім, хто підтримує культурне жит-
тя в селі, нових сил, творчого завзяття і снаги, духовної величі й кра-
си, мирного неба над головою. Здоров’я, щастя Вам та Вашим родинам!

Л.І. Півньова, завідуюча Ставківським сільським клубом 

Доброю традицією стало в Михайликах про-
ведення Різдвяного концерту. Ось і цей рік не 
став винятком. Щоб донести до односельців Різд-
вяну радість, цікаве й піднесене дійство підготу-
вала церковна громада православного храму Си-
меона Богоприїмця й вихованці недільної школи 
при ньому, долучилися інші творчі люди та колек-
тиви. 

– Цього року Різдвяний концерт проводимо 
вже втретє, – розповів настоятель храму ієрей Ге-
оргій Бабанський. – І це не просто розважальний 
захід, який буває, наприклад, на Новий рік чи 8 
березня. Ми готуємо особливий концерт, під час 
якого творчими засобами повніше розкриваємо 
людям зміст Різдва Христова, доносимо до них 
Слово Боже. Різдвяна радість настільки велика, 
що хочеться поділитися нею з усіма.  

Різдвяний концерт відбувся 7 січня у Михай-
ликівському сільському будинку культури. Розпо-
чався він співом тропаря свята «Рождество Твоє, 
Христе Боже наш!». Із привітальним словом до 
всіх присутніх, а їх у залі зібралося чимало, звер-
нувся ієрей Георгій Бабанський. Пісенні й танцю-
вальні номери, декламація віршів чергувалися у 
виконанні дітей та дорослих. Із особливою ува-
гою глядачі стежили за розвитком сюжетів двох 
міні-вистав з Різдвяної тематики. Одна з них зво-
рушливо розповідала про народження Ісуса Хри-
ста. Друга у стилі доброї комедії запевняла, що 
гарні мрії збуваються. 

У залі панувала тепла, святкова атмосфера, 
публіка із ентузіазмом зустрічала виконавців та 
дарувала схвальні оплески за кожен номер. Інак-
ше й не могло бути. Адже всі вони були прониза-
ні відчуттям Різдвяної радості. До того ж на сцені 
були рідні й знайомі тих, хто знаходився в залі, – 
діти, внуки, дружини або чоловіки… 

Не залишилися осторонь і місцеві меценати. 
Фінансово підтримало організацію концерту ПП 
«Агроекологія». Солодощі, фрукти, безалкоголь-
ні напої подарували сільські торгівельні закла-
ди. Тож після закінчення концерту учасники при-
гостилися солодощами. Та свято продовжилося 
не лише для них. Адже кожен, хто побував на кон-
церті, цього холодного зимового дня отримав ча-
сточку радості великого свята й тепло щирих сер-
дець самодіяльних артистів. 

Галина Озерська

В українських селах вміють не лише успішно працювати, але й добре святкувати.  
Особливо – якщо роблять це разом, усією громадою. Не став винятком і нинішній 
цикл зимових свят. Новий рік, Різдво, Хрещення Господнє відзначали творчо,  
радісно і водночас дотримуючись традицій, насамперед – православних.

Багато жителів Покровського звер-
нули увагу на те, що у 2016-му році в селі 
з’явилися нові декоративні рослини. Туї, 
ялівці, самшит були висаджені у парку, 
біля клубу, дитсадочка, автобусної зу-
пинки, на цвинтарі.

Роботи з озеленення ми плануємо 
продовжувати й наступної весни. Але зо-
середитися хочемо на одному об’єкті – 
школі. Річ у тому, що школа не має огоро-
жі. Але звичайний паркан у центрі села 
навряд чи його прикрасить. Тому й ви-
рішили, що найкращий варіант – жива 
огорожа із кущів самшиту. Такий зеле-
ний паркан не лише захистить терито-
рію школи, але й стане окрасою цього 
куточка села. А ще очищатиме повітря 
й насичуватиме його киснем. Для того, 
щоб зробити таку огорожу, треба близь-
ко 200 саджанців самшиту. Ми вже пода-
ли заявку на придбання посадкового ма-
теріалу.

Звісно, є в нас й інші плани щодо 
благоустрою села. Здійснювати їх теж 
почали торік. Так, 67 тис. грн. з бюдже-
ту об’єднаної громади використали, 
щоб поліпшити вуличне освітлення. Тож 
на різних вулицях Покровського доба-
вили ліхтарів. Уже придбані й привезе-
ні лавочки. Навесні поставимо їх, щоб 
мешканцям села було де присісти, від-
почити. А щоб на вулицях стало чистіше, 
встановили кілька урн для сміття. Також 
на весну заплановане встановлення ди-
тячого майданчика. 

70 тис. грн. старостату цього року 
виділяють на ремонт доріг. За ці кошти 
зробимо покриття зі щебеню до нового 
кладовища. 

Уже не перший рік ми намагаємо-
ся привести до ладу будинок культури. 
У минулому році зробили ще один крок 
до цього – замінили вікна, провели ще 
деякі ремонтні роботі. На це витратили 

47 тис. грн. з бюджету громади. У цьому 
році сподіваємося зробити на будинку 
культури новий дах. Виготовлення про-
ектної документації для цього вже вне-
сено у план соціально-економічного 
розвитку об’єднаної громади на 2017-
й рік. 

Ще одна проблема, яка загострю-
ється останніми роками, – забезпечення 
водою частини мешканців Покровсько-
го. У селі почала зникати вода в колодя-
зях. Вирішення цієї проблеми особливо 
актуальне для жителів вулиці Польової, 
адже тут немає водогону й свердлови-
ни. За допомогою об’єднаної громади 
сподіваємося вирішити і цю проблему.

Отже, планів чимало. А їхнє втілення 
зробить село красивішим, затишнішим, 
зручнішим для життя.

Галина Клочко, 
староста Покровського  

старостату

Плани на весну маємо вже сьогодні

Різдвяний концерт 
подарував 

 радість і тепло

У Михайликах пірнали у хрещенську воду


