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Події

З нагоди чудового
хліборобського свята
– Дня працівників
сільського господарства,
– складаємо подяку
всім причетним
до вирощування
врожаїв, виробництва
тваринницької продукції,
переробки, зберігання,
забезпечення перевезень,
функціонування всіх
виробничих підрозділів
підприємства за
звитяжну працю у галузі
органічного виробництва,
відповідальне,
сумлінне ставлення
до нашої спільної
справи, підвищення
іміджу господарства
на українському й
міжнародному рівні.
Дякуємо всім, хто
трудився і трудиться
задля розквіту рідної
землі, підвищення
добробуту сільських
людей. Висловлюємо
вдячність орендодавцям,
чиї земельні ділянки ми
обробляємо, за довіру
й розуміння.
Бажаємо всім натхнення
у подальшій роботі,
успіхів в усіх починаннях,
благополуччя, миру,
здоров’я, щастя
й радості. Нехай нива
вашого життя буде
щедрою в усьому – у праці
й самовдосконаленні,
добробуті й духовних
устремліннях, на роботі
і в родині.
З повагою, засновники,
дирекція
ПП «Агроекологія»

Перший фірмовий магазин «Агроекології»
запрацював у Полтаві

Купуючи на ярмарках чи через Інтернет органічну продукцію, вироблену нашим підприємством,
більшість споживачів цікавиться питанням, чи є в
нас магазини, в які можна постійно приходити за покупками. Віднедавна ми впевнено даємо ствердну
відповідь. Адже у Полтаві з’явився перший фірмовий магазин «Агроекології».
21 жовтня біля будинку під номером «7» по провулку Першотравневому у Полтаві було людно. Ще б
пак: на цей день тут було призначено відкриття першого у місті магазина, де можна придбати весь асортимент продукції виробництва ПП «Агроекологія». У
Полтаві чимало людей обізнано з тим, що «Агроекологія» вже чотири десятиліття господарює, не застосовуючи на своїх полях агрохімікатів. Є серед полтавців і такі, котрі регулярно купують продукцію
підприємства, замовляючи її через Інтернет чи безпосередньо в офісі. Але ще більше мешканців Полтави хотіли б купувати екологічно безпечні продукти у
своєму місті, до того ж – не шукати їх по різних магазинах, а отримувати весь асортимент в одному закладі торгівлі. І наше підприємство, знаючи прагнення споживачів, зробило все, щоб задовольнити їхнє
бажання харчуватися здоровою їжею.
Підготовка до відкриття магазину тривала кілька місяців. Адже треба було знайти і відремонтувати приміщення, придбати торгівельне обладнання,
оформити необхідну документацію, розробити логістичні схеми, підібрати персонал і вирішити ще багато різних питань. Участь у реалізації нового проекту взяли спеціалісти й працівники «Агроекології»,
а керівництво підготовкою здійснював завідуючий
відділом постачання Павло Захарченко. Постійно
стежили за ходом робіт, координували їх і вносили необхідні корективи генеральний директор Гліб
Лук’яненко і заступник генерального директора Антоніна Антонець.
І ось настав день, якого всі чекали з нетерпінням. Серед публіки, що зібралася біля магазину
«М’ясо Молоко», – багато людей, яким близька тема
органічного виробництва й здорового харчування:
науковці, лікарі, педагоги, представники Полтавського товариства сільського господарства, Клубу
органічного землеробства. Завітала на відкриття
секретар Полтавської міської ради Оксана Деркач.
Можна було побачити й чимало постійних покупців
продукції «Агроекології». Усіх, хто зібрався тут, тепло привітали генеральний директор ПП «Агроекологія» Гліб Лук’яненко і заступник генерального директора Антоніна Антонець. Про те, як виробляють

м’ясо і молоко для нового магазину, коротко розповіла заступник генерального директора з тваринництва Оксана Прокопенко, акцентувавши на
дотриманні високих стандартів якості. А про особливості представленої продукції присутніх проінформував керівник проекту Павло Захарченко.
– ПП «Агроекологія» виробляє лише органічну продукцію, – сказав він. – І продукція, представлена в магазині, – тільки органічна. Ми маємо український, швейцарський, німецький сертифікати, які
це підтверджують. Ми продаємо свою продукцію в
Швейцарію, Німеччину, Австрію, Голландію. Сьогодні відкриваємо перший наш магазин в Україні. І думаємо, що не останній. Тепер і у полтавців є можливість споживати дійсно якісний продукт, за який ми
несемо повну відповідальність.
І ось – хвилюючий момент: двері магазину гостинно розчинилися перед першими покупцями. На
них чекав затишний, зі смаком оформлений торговий зал. А у ньому – і вітрини з охолодженням для
м’ясних продуктів, і стелажі з крупами, і полиці з
хлібом. Особливу увагу привертав молокомат – автомат для розливу молока. Кожного відвідувача із
радістю обслуговували ввічливі усміхнені продавці. Біля прилавку відразу ж вишикувалася черга. А
першим покупцем пощастило стати доктору сільськогосподарських наук, професору, завідуючому
кафедрою екології Полтавської державної аграрної академії, голові вченої ради Полтавського товариства сільського господарства Віктору Писаренку.
Віктор Микитович не приховував свого задоволення від покупок і пообіцяв стати постійним покупцем
фірмового магазину.
Утім, з порожніми руками не пішов ніхто. Адже
в асортименті – саме ті продукти, які є основою раціону будь-якої людини, до того ж, найякісніші, органічні. Це крупи – пшенична, ячна, перлова, гречана, пшоно, вівсяні пластівці, борошно – пшеничне,
житнє, гречане, вівсяне, олія – соняшникова і лляна,
мед. Зацікавили споживачів і елітні сорти хліба, випеченого з органічного борошна на натуральній заквасці, без використання дріжджів і розпушувачів:
це хліб житній, кукурудзяний, гречаний, з насінням
льону, багети, кампань, чіабатта тощо.
Особлива гордість – продукти, які дали назву торгівельному закладу. Яловичина, свинина, баранина отримані від тварин, відгодованих органічними кормами за особливими рецептами. Тому
у фірмовому магазині можна придбати унікальний продукт – мармуровий органічний стейк, а та-

кож весь асортимент м’яса, субпродукти, сало свіже
і солоне, напівфабрикати – фарш, домашню ковбасу тощо.
Своєрідна родзинка – свіже молоко, яке надходить просто з ферми. Отримане у сучасному доїльному залі, охолоджене до +4°С, привезене у спеціальній ємності, при такій самій температурі воно
зберігається у молокоматі. У присутності покупця
продавець із автомата наливає молоко в одноразові пляшки. Отже, від вимені корови до кухні споживача цей продукт не контактує з руками людини і навіть з навколишнім середовищем, що гарантує його
чистоту. Хоча, звісно, вживати у їжу в сирому вигляді
не рекомендовано навіть таке молоко.
Та відкриття магазину – це не просто захід, а ще і
свято. А яке ж свято без пригощання? Для учасників
відкриття була влаштована дегустація, під час якої
вони мали можливість скуштувати продукцію фірмового магазину чи страви з неї та переконатися у
її чудовому смаку, більш свідомо вибрати для себе
продукти з представленого асортименту.
Святковий настрій і неординарність події наші
гості оцінили повною мірою. Один із них, ветеран
органів виконавчої влади Борис Чичкало, навіть запропонував зробити 21 жовтня особливою датою і
святкувати щороку день агроекологічної продукції
України.
– Адже це – продукція для людей, вироблена з
турботою про них, – пояснив Борис Васильович. –
І такий день став би даниною поваги і уваги до команди «Агроекології» та інших органічних виробників нашої країни.
…Відшуміло відкриття, але радість залишилася
– від того, що запрацював потрібний людям проект,
і від того, що зроблений ще один крок до споживача. Адже, розпочинаючи агроекологічне господарювання, засновник ПП «Агроекологія», Герой Соціалістичної Праці, Герой України Семен Свиридонович
Антонець мріяв про те, щоб годувати якнайбільше
людей екологічно безпечною їжею. І ось ця мрія збулася. І нехай органічні продукти поки що споживає
не так багато людей в нашій країні, але їх обов’язково ставатиме все більше. І щойно відкритий фірмовий магазин не лише забезпечуватиме їхні потреби,
а й, без сумніву, стане осередком, який сприятиме
популяризації здорової їжі, місцем зустрічі однодумців, слугуватиме поширенню ідей життя в гармонії з
природою.
Ганна Козельська

Фото Ганни Козельської

ШановнI
працIвники
ПП «АгроекологIя»,
ветерани,
орендодавцI!
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2017 – щедрий
хліборобський рік
Ось і завершується святом трударів – Днем працівників
сільського господарства України – ще один сільськогосподарський рік. Для нашого підприємства це був час успіхів, новацій, втілення мрій, зміцнення партнерських зв’язків.
Ще на початку 2017 року, 11 січня, під час проведення засідання Полтавського товариства сільського господарства,
яке пройшло у форматі Різдвяних зустрічей, голова Товариства, засновник ПП «Агроекологія» Семен Свиридонович Антонець задав тон всім майбутнім звершенням. Тоді відбулася
розмова про органічне виробництво і здоров’я нації. Семен
Свиридонович поділився своєю думкою про необхідність постачання людям не просто безпечних, а оздоровчих продуктів, висловив побажання щодо початку виробництва хліба з
органічного борошна у Полтаві, а також подальшого поширення знань про здорове харчування, популяризацію органічного виробництва й органічної продукції. І багато зі зробленого протягом року відповідає цим прагненням.
Вже взимку йшла робота на полях, спрямована на отримання майбутнього врожаю, а саме – заходи із снігозатримання з метою збереження вологи. І виявилося, що це було
мудре рішення, адже весна видалася примхливою, з поверненням холодів і снігу, а рік у цілому – посушливим. Але, немов мозаїку з окремих пазлів, складали один до одного випробувані агрономічні прийоми, експерименти, новації, які,
зрештою, дозволили добитися успіху і в цей нелегкий рік.
Польові робот нинішнього року розпочалися 11 березня,
а посівна кампанія – 15 березня. Чимало прийомів застосували
вперше: боронування багаторічних трав, боронування озимої
пшениці, весняну розробку залишків минулорічних стебел кукурудзи й соняшнику, експериментували з інокулянтами – біологічними препаратами для підвищення врожайності сої та інших бобових культур, з вузько- та широкорядними посівами
бобових. Чимало сортів, різновидів і видів посіяли вперше. Це,
зокрема, пивоварний ячмінь німецького і вітчизняного сортів,
високоолеїнові сорти соняшнику, сочевиця, льон золотистий,
гірчиця на зерно. Розширили посіви льону коричневого, нуту.
Заклали дослідні ділянки для випробування різних гібридів кукурудзи. Все це збагатило скарбничку наших знань, сприяло
подальшому удосконаленню органічної технології, дозволило
закласти основу для доброго врожаю.
А врожай більшості культур і справді порадував. Жнива цього року розпочалися 10 липня – через несприятливі погодні умови дещо пізніше, ніж у попередні роки. Похолодання навесні, спека влітку, тривала посуха – все це могло
призвести до значного недобору врожаю. Проте, органічні
технології вже вкотре допомогли витримати випробування,
влаштоване природою. Врожайність основної зернової культури – озимої пшениці на наших полях була вищою, ніж середня по області й країні. До того ж, ми отримали понад 80% її
зерна 1–2-го класу. Порадували врожаєм спельта, ячмінь, соняшник, овес, жито, льон, гірчиця.
Вчасно й успішно заклали ми й основу врожаю наступного року. Осінню посівну провели в оптимальні терміни, засіявши озимими зерновими культурами близько 1500 га. Тут
також не обійшлося без новинок, зокрема, придбали насіння
кількох нових вітчизняних та закордонних сортів озимої пшениці. Заклали випробувальні та демонстраційні ділянки з різними сортами цієї культури. А висіваючи жито, віддали перевагу сортам силосного спрямування. І, спостерігаючи за тим,
як піднімаються й зеленіють сходи, вже можемо сказати, що
осінні польові роботи дали свій результат.
Багато польових робіт цього року виконувала нова техніка, адже продовжуємо дбати про оновлення машинно-тракторного парку. Так, придбали трактор Fendt-936, сівалку
пневматичного висіву Great Plains ADC2350, дві ротаційних
борони. Також купували техніку та обладнання для тваринництва: трактор МТЗ-82, фронтальний навантажувач Stoll, апарат ультразвукової діагностики, кетометр. Для очищення зерноскладів придбали професійний пилосос і агрегат миючий
високого тиску з парогенератором та спеціальною щіткою
фірми «Kärcher», а для Михайликівської їдальні – автомобіль
«Лада Ларгус». Продовжуємо впроваджувати сучасні технології в усіх галузях, використовуючи JPS-навігацію, найновіше
програмне забезпечення.

Запроваджена на підприємстві сучасна технологія переробки гною великої рогатої худоби на компост. Тепер органічні добрива ми готуємо за допомогою аератора компосту,
завдяки чому на його виробництво витрачається лише кілька
місяців, замість кількох років, а отримане добриво має високу
якість. Цього року ми вже розпочали внесення на поля саме
таких добрив і вже бачимо, наскільки це економічно і зручно.
Добре попрацювала протягом року тваринницька галузь. Так, вдалося налагодити раціональніше використання
кормів, що особливу вагу мало в посушливу пору, коли доводилося дуже ощадливо згодовувати зелену масу. Тож погода не вплинула на результати і ми продовжували збільшувати виробництво молока.
Також удосконалюємо технології виробництва яловичини. Наше підприємство – одне з небагатьох в Україні загалом
і єдине з органічних господарств, яке виробляє мармурове
м’ясо для приготування стейку та інших делікатесних продуктів. Цю яловичину у нас охоче беруть фірми, що спеціалізуються на випуску і продажу елітних м’ясопродуктів. Зараз ми
працюємо над подальшим підвищенням якості цієї продукції,
експериментуючи з відгодівлею великої рогатої худоби. Так,
випробували відгодівлю з різним вмістом зерна кукурудзи,
спельти тощо.
Продовжуємо поліпшувати стадо ВРХ. Ведемо цілеспрямований відбір кращих тварин, використовуємо для їхнього запліднення перевірене сім’я, насамперед – виробництва
США й Канади. Наша робота зі створення стада чистопородних голштинів нещодавно отримала визнання на державному рівні і наше підприємство отримало статус племінного репродуктора з розведення цієї породи.
Нинішнього року значні зміни сталися у свинарстві й
розведенні дрібної рогатої худоби. Так, ми придбали кнурів
породи дюрок і працюємо над тим, щоб змінити тип наших
свиней на м’ясний, адже нежирна свинина зараз популярніша у споживачів. Наші тварини отримали схвальні відгуки
від партнерів, їх охоче купують для виробництва делікатесів. Впорядкували отару овець. Вівцематок розмістили в переобладнаних спеціально для них приміщеннях, спаровуємо з баранами харківського м’ясного типу. Завдяки цьому
отримуємо баранину, на яку є добрий попит, почали продавати вовну. Збільшується у нас і стадо кіз. У цьому році купили для розведення двох козликів рідкісних порід – альпійської й англо-нубійської. Від них уже отримані козенята, які
мають різноманітний екстер’єр. Строкате, різнобарвне стадо кіз має стати однією з родзинок підприємства, а також
матиме і продуктивне значення.
Однією зі знакових подій цього року стало відкриття у
Полтаві фірмового магазину «М’ясо Молоко», де весь асортимент нашої продукції полтавці отримують з перших рук, маючи можливість купувати свіже м’ясо і молоко, крупи, борошно, олію, мед. А ще – збулася мрія Семена Свиридоновича
про забезпечення полтавців хлібом з органічного борошна.
Тепер всі бажаючі можуть купувати в новому магазині свіжій
хліб елітних сортів, випечений без використання штучних
дріжджів, розпушувачів. Магазин працює лише кілька тижнів,
але вже має постійних покупців, стає все популярнішим серед жителів міста.
Нашим досвідом, досягненнями ми продовжуємо ділитися з усіма, хто прагне долучитися до органічного виробництва, хоче жити й працювати у гармонії з природою. Видатна подія в цьому плані відбулася навесні: повною мірою став
виконувати свої функції міжнародний навчальний Центр
органічного землеробства. У травні тут відбулися два перші навчальні семінари для виробників органічної продукції,
організовані у співпраці з НВО «Інститут органічного виробництва». Першими навчання пройшли дві групи керівників
та спеціалістів аграрних підприємств та фермерів з України
й Молдови. Тут же пройшов Всеукраїнський семінар для педагогів «Сучасні технології викладання природничих дисциплін» у рамках Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній
та вищій школі» (XXIV Каришинські читання), організованої
Полтавським національним педагогічним університетом
ім. В. Г. Короленка.
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19 листопада – День працівників сільського господарства України
Фото Артура Кужілка

А у липні велику кількість гостей зібрав міжнародний День органічного поля, який став масштабною подією і можливістю показати здобутки в
галузі органічного виробництва, техніки, технологій, селекції тощо, поділитися досвідом, обговорити подальші плани, започаткувати співпрацю як
для нашого підприємства, так і для наших партнерів. Участь у заході взяли понад 250 представників
органів влади, місцевого самоврядування, аграрних підприємств, науково-дослідних установ, сертифікаційних компаній, громадських організацій,
засобів масової інформації, серед яких – представники як України, так і інших держав – Швейцарії, Німеччини, Великобританії. Значимість форуму підтвердила участь посадовців – заступника
міністра аграрної політики та продовольства Ольги Трофімцевої, голови Полтавської обласної державної адміністрації Валерія Головка, директора
Департаменту агропромислового розвитку Полтавської облдержадміністрації Сергія Фролова,
менеджера програм Держсекретаріату Швейцарії з економічних питань Барбари Еггін, експерта напрямку сільськогосподарських орних культур Дослідного інституту органічного сільського
господарства (FiBL, Швейцарія) Торальфа Ріхтера
та інших поважних гостей.
Працюємо ми над підвищенням іміджу підприємства, поширенням знань про органічне виробництво і під час участі у конференціях, конгресах, семінарах, виставках, ярмарках. Так, у
лютому вже вдруге представили «Агроекологію»
на найпрестижнішій у світі Міжнародній виставці органічних харчових продуктів «БіоФах» у Німеччині. Ми були серед небагатьох підприємств,
яким було надано право представляти тут здобутки органічного сектору нашої країни. Показавши зразки своєї продукції, ми пересвідчилися у великому інтересі до неї з боку зарубіжних
бізнесменів, познайомилися з новими партнерами. Можливість розповісти про наше підприємство широкій міжнародній аудиторії отримали
під час проведеного в рамках виставки 2-го Форуму «Україна – Ваш партнер із постачання органічної продукції».
Протягом року ми також взяли участь у Міжнародній агропромисловій виставці «АГРО-2017»,
Першому міжнародному конгресі «Органічна
Україна 2017», Х Ювілейному міжнародному молочному конгресі, Конференції «Органічне рослинництво – 2017», Всеукраїнському Ярмарку
органічних продуктів, Національному Сорочинському Ярмарку, Днях поля в Україні, Молдові, Білорусі, Німеччині та багатьох інших заходах.
Продовжуємо приймати і міжнародні делегації наших партнерів та людей, які цікавляться органічним землеробством. Нинішнього року в нас
побували гості з Австрії, Німеччини, Китаю, Польщі, Казахстану, Молдови та інших куточків світу.
Одна із зустрічей, яка запам’яталася особливо,
– приїзд власника компанії Einböck Леопольда
Айнбьока. На наших полях працюють унікальні
агрегати цієї фірми, які наше підприємство придбало першим в Україні, – просапний міжрядний
культиватор Einböck Chopstar і штрігельна ротаційна борона Einböck Aerostar Rotation. Тому
поспілкуватися з виробником цієї техніки, отримати його поради, обговорити перспективи
органічного виробництва в Австрії, Україні та світі було дуже цікаво й корисно.
Візити за кордон з метою ознайомлення з
тамтешнім аграрним виробництвом, розвитком
органічного землеробства, випуском сільськогосподарської техніки, налагоджування партнерських зв’язків, участі у семінарах здійснювали протягом року і керівники та спеціалісти і
нашого підприємства. Географія цих поїздок теж
широка – Німеччина, Австрія, Казахстан, Грузія,
Молдова та інші країни. Для того, щоб наші спеціалісти, працівники ферм, полів, різних служб
підприємства завжди були у курсі світових подій
і новинок галузі, підвищували свою кваліфікацію,
чимало семінарів і навчань протягом року проводили просто у господарстві, в тому числі – у виробничих підрозділах. А до нас на практику постійно приїжджають студенти вищих навчальних
закладів, яким це допомагає опановувати обрану професію.
Здобутки нашого підприємства у цьому році
вже вкотре відзначені на найвищому рівні. Так, в
четвертий раз ми отримали відзнаку авторитетного всеукраїнського рейтингу «Аграрна Еліта
України». Цього разу ПП «Агроекологія» здобуло
перемогу в номінації «Надійність і стабільність» і
знову увійшло до сотні найкращих і найефективніших аграрних підприємств України.
…В одній статті неможливо охопити все, що
зробив колектив «Агроеокології» протягом року.
Але все це – наші спільні здобутки. Для їх досягнення важливий внесок кожного, на якому б робочому місці він не працював, яку б роботу не
виконував. Із зусиль всіх працівників складається успіх нашого підприємства. А ще ми вдячні нашим орендодавцям, які повірили в органічне землеробство і надали землю в обробіток ПП
«Агроекологія». Ми цінуємо цю довіру і робимо все, щоб зберігати і збільшувати її родючість.
Адже це – наша, українська, земля, і всі ми робимо спільну справу задля розквіту рідного краю,
нашої України.
Олександр Фесенко,
економіст
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Вітаємо з днем
народження!

На часі

Маємо племінний
репродуктор голштинів

24 жовтня, наказом № 562 Міністерства аграрної політики та продовольства України за підписом першого заступника міністра Максима
Мартинюка, нашому підприємству присвоєний статус племінного репродуктора голштинської породи великої рогатої худоби.
Тривалий час господарство веде кропітку роботу, спрямовану на поліпшення племінних і продуктивних якостей ВРХ, і як наслідок – маємо статус племінного заводу з розведення української червоно-рябої молочної
породи та племінного репродуктора з абердино-ангуської породи.
Щоб отримати корів з вищою молочною продуктивністю, краще пристосованих до вимог сучасних доїльних залів та інтенсивного використання, вже багато років осіменяємо поголів’я корів молочного напрямку сім’ям плідників голштинської породи. Тож за останнє десятиліття в нас
сформувалося численне стадо чистопородних голштинів, причому, рідкісних червоно-рябих. Зосереджені вони, в основному, на МТФ №5.
За ініціативи заступника генерального директора з тваринництва
Оксани Прокопенко, ми подали документи на комісію з присвоєння
племінного статусу і отримали його офіційне підтвердження. Тепер ми
маємо всі повноваження розводити племінну голштинську худобу, вести роботу з її подальшого поліпшення, продавати племінний молодняк
іншим підприємствам.
У наших планах подальше поліпшення власного молочного стада.
Адже голштини – найпродуктивніша молочна худоба в світі. Наприклад,
в Ізраїлі середня продуктивність голштинських корів – близько 12 тис.
кг молока. Світовий рекорд для цієї породи – понад 20 тис. кг молока
за лактацію: саме таку, майже фантастичну, кількість цього продукту отримали від однієї з корів у США. У нас на підприємстві також є тварини,
надої яких перевищують 10 тис. кг молока за лактацію. Причому, наші
корови показують таку продуктивність без використання штучних молокогінних добавок. Збільшення кількості таких тварин на наших фермах дасть можливість отримувати ще більше екологічно безпечного молока найвищої якості. А це – одне з головних завдань, які стоять перед
тваринницькою галуззю «Агроекології».
Олена Кришталь, зоотехнік

Високі технології у годівлі
Всі ферми нашого підприємства
переходять на використання
комп’ютерної програми «Профід».
Комп’ютерне програмне забезпечення годівлі ми вже випробували на МТФ №4 і результатом цілком задоволені. Адже
впровадження програми «Профід» забезпечило чітке виконання всіх операцій, пов’язаних із годівлею, поліпшило облік
кормів, контроль за їх використанням. Як наслідок – піднялися надої, а використання кормів стало більш раціональним.
Програма влаштована так, що доступ до даних є цілодобово, причому, як з комп’ютера, так і зі смартфона. Весь
процес годівлі відображається в режимі реального часу,
адже кормороздавач на фермі обладнаний спеціальними
датчиками, які передають дані на сервер. Механізатор, що
працює на роздаванні кормів, має рецептуру, згідно з якою
повинен завантажувати роздавач. І програма дозволяє на
відстані проконтролювати, чи дотримується він цих вимог.
Також, знаючи, наскільки добре тварини поїдають роздані корми, як коливаються надої, можна зробити коригування рецептів – також в режимі реального часу. Для цього достатньо внести в них зміни, і програма відразу ж відішле їх
на телефон оператору кормороздавача. А він уже відповідно скоригує завантажування компонентів.
Оцінивши зручність і корисність цього програмного забезпечення, ми вирішили поширити його застосування й на
інші ферми, що дозволить поліпшити годівлю й на них. До
речі, програма «Профід» – вітчизняна розробка. І ми раді її
придбанням підтримати українського виробника, адже разом працюємо для українських людей, для нашої держави.
Оксана Прокопенко,
заступник генерального директора
з тваринництва

Особистість

Григорій Резинка: «Кожен механізатор
має бути трохи агрономом»

Григорій Резинка народився на Шишаччині, в селі Колодяжному. Начався у школі – спочатку в Жоржівці, потім – у Михайликах. Після її закінчення пішов навчатися до
Шишацької сільгосптехніки одній із найпотрібніших професій на селі – механізатора.
Невдовзі у трудовій книжці хлопця з’явився перший запис: почав працювати трактористом у колгоспі ім. Орджонікідзе. Це
сталося 1985 року. І з того часу Григорій Михайлович постійно працює в нашому господарстві. Залишав його тільки на два роки, під
час служби в армії.
На початку своєї трудової кар’єри трудився трактористом – в основному, на тракторі МТЗ, а також на навантажувачі. Це була
робота у тваринництві, на МТФ №1. Якщо
хтось думає, що це – легше, ніж працювати у
полі, то помиляється. На фермі – свої особливості, пов’язані з розпорядком її функціонування, з потребами тварин. Наприклад, корми необхідно роздавати у точно визначений
час. Якщо цього не зробити, тварини отримують стрес, знижують надої й прирости живої
ваги, отже, ферма виробляє менше продукції, через що страждають економічні показники всього господарства.
Григорій Михайлович згадує, як раніше
доводилося долати чималу відстань, щоб завантажити у кормороздавач, скажімо, солому. Це зараз вона затюкована і заскладована на кожній фермі. А тоді солому зберігали у
скиртах на полях. Тож доводилося їхати туди
з навантажувачем і кормороздавачем.
– До 20 ходок робили, щоб нагодувати
всю худобу, – говорить Григорій Резинка.
Тракторист на фермі потрібен скрізь –
на навантажуванні, перевезенні й роздаванні кормів, на гноєвидаленні тощо. Тож навчився виконувати різноманітну роботу. А
найгарячіша пора наставала з початком по-

Фото Артура Кужілка

Багато років на посаді
бригадира Михайликівської
тракторної бригади трудиться
Григорій Резинка.
Із дня у день він організовує
забезпечення технікою
і фахівцями будь-які роботи
на підприємстві – від обробітку
ґрунту до годівлі тварин.

льових робіт. Більшість механізаторів господарства у такий період працювали у полях. А
Григорію Михайловичу довіряли самому обслуговувати ферму. Адже керівництво знало
– добросовісний працівник зробить все, щоб
забезпечити безперебійну роботу на своїй
ділянці. І тоді доводилося одному працювати і на годівлі, і на видаленні гною.
– Якось під час жнив сам за п’ятьох людей працював, – згадує Григорій Михайлович. – На роботі був з ранку й до ночі. А бувало, що й по вісім місяців без вихідних робив.
Здібності, відповідальне ставлення до
праці не залишилися непоміченими. Григорію Михайловичу запропонували посаду заступника бригадира тракторної бригади. А за
кілька років він очолив цей підрозділ. Відтоді вже 20 років працює на цій неспокійній посаді. Саме бригадир відповідає за організацію
роботи підлеглих, стежить за підтриманням
техніки у належному стані, забезпечує якісне
і вчасне проведення польових робіт тощо. Зараз під керівництвом Григорія Резинки трудиться 21 чоловік, а під час посівної ця кількість зростає до 30 й більше. І до кожного з
них треба віднайти індивідуальний підхід,
зрозуміти, хто краще зможе виконувати ту
чи іншу роботу, підтримати, а то й навчити.
Так, бригадир впевнений, що провідна роль
в тому, як буде проведений обробіток ґрунту
чи, скажімо, боронування сходів на певному
полі, належить саме механізатору.
– Відсотків на 80 якість залежить від механізатора, – говорить він. – Наприклад, візьмемо роботу ротаційної борони. Тут треба
враховувати розмір рослин – де вони більші,
де менші, рельєф поля і так далі. Тому кожен
механізатор має бути трохи агрономом.

Звісно, і в техніці повинен розбиратися.
Сам бригадир техніку знає чудово. Під час
польових робіт його майже постійно можна побачити в полі. Він сам може, наприклад,
налаштувати сівалки на необхідну норму висіву, та ще й навчити цьому інших. А якщо
треба, і за кермо сісти – хоч трактора, хоч навантажувача, хоч автомобіля.
Знання техніки й природні здібності допомагають ще в одній, можливо, трохи незвичайній для бригадира, справі. Григорій Резинка – один із помічників Семена Свиридоновича
Антонця у втіленні його ідей зі створення агрегатів і робочих органів до них для органічного землеробства. Він брав активну участь у
розробці культиваторів «Квант-12» і «Квант-7»
та культиваторних лап нового типу. У процесі цієї роботи доводилося їздити і до Інституту матеріалознавства НАНУ, і до НВЦ «Інститут
механізації та електрифікації сільського господарства» НААН України. Спілкувався з науковцями, доносив до них ідеї Семена Свиридоновича, які розуміє чудово, адже, як і засновник
підприємства, знає землю та потреби землеробів. Запам’яталося, як показував вченим,
що працювали над лапами, корінець еспарцету, переданий Семеном Свиридоновичем,
розтлумачуючи, де саме коренева шийка має
бути зрізана робочим органом культиватора. А
якось довелося везти до Києва воскову модель
лапи, зроблену, на прохання Семена Свиридоновича, скульптором. Сказати, що столичні
конструктори були здивовані – значить, нічого
не сказати. Праця Григорія Михайловича відображена в одному з патентів на винахід, де він
вписаний як співавтор.
Хоча робота посідає одне з провідних
місць у житті Григорія Резинки, він все ж знаходить час і для сім’ї, друзів. Разом з дружиною виростив трьох дітей. Один із синів, Володимир, також обрав роботу в «Агроекології».
А 6 листопада Григорій Резинка відзначив свій 50-й день народження. Від імені засновників, керівництва, колективу «Агроекології» раді привітати Григорія Михайловича
із «золотим» ювілеєм і подякувати за багаторічну добросовісну працю. Сподіваємося, що
наша співпраця триватиме і надалі. Щиро бажаємо Вам міцного здоров’я на довгі роки,
натхнення в роботі, миру в країні, спокою в
душі. Успіхів Вам в усіх починаннях, добробуту, особистого щастя, радості, оптимізму,
здійснення найзаповітніших мрій!
Юлія Лега,
завідуюча відділом кадрів

Два десятиліття працює в бухгалтерії

Олена Середич,

весь цей час залишаючись вірною обраній
спеціальності, трудовому колективу. Розпочавши
трудовий шлях з роботи бухгалтера, завдяки
своїм знанням, розуму, діловим якостям стала
заступником головного бухгалтера. Обіймаючи
цю відповідальну посаду, показала себе чудовим
фахівцем з бухгалтерського обліку, умілим
організатором, щирим товаришем,
доброю людиною.
7 листопада Олена Олексіївна відзначила
день народження. Ми щиро вітаємо іменинницю
та від усього серця бажаємо міцного здоров’я,
довголіття, успіхів і натхнення в роботі,
завжди чудового настрою, мирного неба над головою.
Нехай у Вашому житті завжди будуть щастя,
кохання, повага, благополуччя, сімейний затишок,
а кожен день дарує світло, радість
та здійснення мрій!
З повагою, засновники,
дирекція, колектив ПП «Агроекологія»

Іменинники листопада
3 листопада
Олександра Павлівна КАЛАШНІКОВА, секретар
4 листопада
Ганна Михайлівна ОСІПОВА, завідуюча МТФ №2
5 листопада
Лариса Георгіївна КУЗИЧ, різноробоча току
Наталія Іванівна КРАМАР, доярка
Роман Сергійович ЛИСЕНКО,
технік штучного осіменіння
6 листопада
Григорій Михайлович РЕЗИНКА,
бригадир тракторної бригади
7 листопада
Олена Олексіївна СЕРЕДИЧ, заступник головного
бухгалтера
Ірина Анатоліївна МАНДРИКА, завідуюча складом
11 листопада
Андрій Дмитрович ХОРОЛЕЦЬ, водій
12 листопада
Іван Павлович ОДОКІЄНКО, стропальник
13 листопада
Віра Олексіївна ДОНЕЦЬ, офіціант
14 листопада
Микола Миколайович ФЕДЮК, охоронець
Артем Володимирович ІЛЬЧЕНКО, ветлікар
17 листопада
Олена Петрівна КРАМАР, доярка
Олексій Михайлович ДУБИНА, ветлікар
18 листопада
Дмитро Васильович Чернишенко, водій
19 листопада
Павло В’ячеславович ПАНОВ, агроном
20 листопада
Юрій Олександрович ДІНЕЦЬ, оператор
22 листопада
Оксана Олександрівна ОЛЕФІР, завідуюча МТФ №5
23 листопада
Володимир Васильович МАНАЧИНСЬКИЙ, охоронець
25 листопада
Олександр Якович КУЛАГА, фуражир
Юрій Павлович СУХОРУЧКО, обліковець
27 листопада
Віктор Миколайович КУЖІЛКО, технолог кормів
Віктор Костянтинович ПОХВАЛЕНИЙ, монтажник
28 листопада
Максим Валерійович ТВЕРДОХЛІБ, водій
Микола Іванович МАТЛЯК, тваринник
Руслан Дмитрович СІДЕНКО, тракторист
29 листопада
Яна Олександрівна ВАСИЛЕНКО, ветлікар
30 листопада
Василь Григорович ХОРОЛЕЦЬ, голова профспілки
Леонід Миколайович ЗУБІН, тракторист

Вітаємо іменинників та щиро бажаємо
міцного здоров’я, щастя, успіхів
в усіх починаннях і всіляких гараздів.

