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Свято молодих

Молодь – та частина нації, яка вершить вели
кі справи й веде державу у майбутнє. Кожна галузь
економіки, будь-яке підприємство чи родина три
маються на завзятті, натхненні, оптимізмі, силі, ро
зумі й праці молодих людей.
У світі по-різному визначають, кого саме мож
на назвати «молодь». Наприклад, за класифікацією
ООН це – юнаки й дівчата до 24 років. Людей тако
го віку у світі зараз налічують близько 1,8 мільярда.
А ось в Україні молоддю офіційно вважають грома
дян віком від 18 до 35 років. Такий вік, за статисти
кою, зараз мають понад 11 мільйонів, або 22,6%,
українців.
На нашому підприємстві також близько п’ятої
частині всіх працюючих – це молоді люди. Вони об
робляють поля, сіють хліб, перевозять вантажі, до
глядають і лікують тварин, піднімають надої, впро
ваджують нові технології, виконують управлінську
й організаторську роботу… Неможливо перелічи
ти всі ділянки роботи, які ведуть до успіху їхні золо
ті руки й гарячі серця. І День молоді – чудова нагода
порадіти за молодих людей, які знайшли своє пок
ликання у сучасній селянській праці, й подякувати
їм за добросовісну, відповідальну, творчу, натхнен
ну щоденну працю.

Засновники, дирекція ПП «Агроеколо
гія» щиро вітають усіх молодих пра
цівників підприємства з цим чудовим
святом та бажають творчих пошуків і
відкриттів, яскравої радості й безме
жного щастя, втілення найсміливіших
мрій, вірної дружби, щирого кохання,
вільної праці на рідній землі.

Важливо

Спочатку – порядок на полях, потім – на ринку
Створення й насичення ринку
органічної продукції в Україні
вимагає зусиль як від виробників,
так і від держави. Ця тема стала
однією з основних під час
чергового об’їзду полів
ПП «Агроекологія».
2 червня Семен Свиридонович Антонець
запросив у господарство кандидата сільського
сподарських наук, професора Полтавської дер
жавної аграрної академії, заступника голови ГС
«Полтавське товариство сільського господар
ства» Миколу Миколайовича Опару, який пос
тійно вивчає досвід органічного землеробства
«Агроекології», багато робить для його поши
рення. Кожна така поїздка додає науковцю но
вих знань, стає темою для написання наукових
робіт і статей. Участь в об’їзді полів також взяли
головний агроном підприємства Сергій Козін
та завідуючий складом Михайло Лега.
…До намічених полів вирушаємо Опішнян
ською трасою. Звернувши з неї на Зелену доро
гу, на схилі бачимо ділянки, розмиті дощами.
Землевласники вирішили самостійно вирощу
вати сільськогосподарські культури на власних
паях, але, на жаль, не мають для цього необхід
них знань. Семен Свиридонович звернув ува
гу учасників об’їзду на те, що, маючи ділянки на
схилах, власники почали орати землю й виро
щувати просапні культури – соняшник, кукуру
дзу, чого на таких землях категорично робити
не можна через загрозу ерозії. І вона не заба
рилася: дорогоцінні метри їхніх наділів буква
льно «з’їдають» рівчаки, втрачається родючий
оздоровлений чорнозем, вода розмила й до
рогу, яка проходить біля ділянок.
– Ще в 70-х роках минулого століття влада

проводила протиерозійну політику, – нагадав
Семен Свиридонович. – Схили засівали багато
річними травами, проводили спеціальні агро
технічні заходи. В нашому підприємстві це поле
багато років було залужене, тут косили люцер
ну на сіно, ерозія була зупинена.
Помітно, що рослини на деяких ділянках
потерпають від бур’янів, власники вирішують
цю проблему з допомогою гербіцидів. Поряд
з полем «Під Гребіняками», помітили, що на су
сідньому фермерському полі кукурудза обро
блена гербіцидами, від чого рослини пожовк
ли.
Семен Свиридонович занепокоєний таким
сусідством. Незадовго до об’їзду на адресу пі
дприємства надійшло запрошення на семінар
під назвою «Формування ринку органічної про
дукції в Україні».
– Про який порядок на ринку продукції мо
жна говорити, коли в полі немає порядку? – за
питує знаменитий хлібороб.
На думку Семена Свиридоновича, форму
вання такого ринку неможливе без наведення
ладу там, де вирощується органічна продукція.
Вже вкотре він піднімає питання про впоряд
кування виділення паїв людям, які хочуть гос
подарювати самостійно. Він переконаний, що
цього категорично не можна робити посеред
масиву органічного поля. Адже це не тільки
створює значні незручності як для землевлас
ника, так і для підприємства, але ще й наражає
на небезпеку забруднення органічного вро
жаю пестицидами, що їх так щедро використо
вують на своїх ділянках власники земельних ді
лянок. Те саме стосується й площ, які межують
із полями фермерів та сусідніх сільгосппідпри
ємств. Органічні господарі не захищені зако
ном від застосування сусідами заборонених у
органічному виробництві препаратів.
Семен Свиридонович також констатував,

що нині зустрічається й таке ганебне явище, як
фальсифікація органічних продуктів. Напри
клад, деякі фермери вносять певну кількість мі
неральних добрив та засобів захисту рослин і
при цьому стверджують, що їхня продукція –
органічна, хоча насправді це не так.
– Треба захистити, розширити органічне
землеробство, а тоді вже говорити про органі
чний ринок, – вважає засновник ПП «Агроеко
логія». – Щоб органічні продукти були доступні
для населення, а органічний ринок був насиче
ний продукцією, корисною для здоров’я людей.
На полі «Під Гребіняками», яке має площу
147 га, милує око пшениця – густа, темно-зеле
ного кольору. Основну частину площі займає
німецький сорт Акротос. Ця пшениця зареко
мендувала себе в Україні як високоврожайний
сорт з високими хлібопекарськими якостями.
В «Агроекології» вона висіяна вперше. На про
хання науковців Полтавської державної аграр
ної академії, тут також посіяно шість дослідних
сортів пшениці їхньої селекції.
– Миколо Миколайовичу, чому пшениця та
ка зелена? – запитує Семен Свиридонович.
– У землі достатньо азоту, бо попередника
ми були багаторічні трави, бобові культури, –
відповідає професор.
– Застосована система природного відтво
рення родючості ґрунтів, – доповнює заснов
ник підприємства.
Про агроприйоми, які проводились на цьо
му полі, розповів Сергій Козін. Він постійно
оглядає ці експериментальні ділянки, спостері
гає розвиток рослин, контролює наявність хво
роб, вивчає опірність пшениці до них, робить
висновки.
Наступне поле, де робимо зупинку, – «На
Христі». Тут на 140 га посіяна кукурудза, попе
редником для якої був соняшник. Завдяки гра
мотній агротехнічній роботі (снігозатримання,

внесення компосту в кількості 20 т/га, обробі
ток ґрунту, догляд за посівом), отримано гарні
сходи кукурудзи без бур’янів.
Далі Семен Свиридонович звернув увагу
присутніх на різницю у висоті сходів кукурудзи
в різних частинах поля обабіч Харенок Там, де
поле з обох боків прикриває лісосмуга, сходи
кращі, вищі. Це відбувається завдяки тому, що
лісосмуга сприяє снігозатриманню, накопичен
ню і збереженню вологи, захищає культурні ро
слини від вітрів і протягів.
Біля Маначинівки відмітили ще одне поле
пшениці, розділене на 12 смуг. Тут також закла
дені дослідні ділянки. Агрономи випробову
ють сорти пшениці, які найкраще підходять для
умов «Агроекології».
На багатьох площах, повз які проїжджаємо,
бачимо різноманітну техніку, адже зараз на по
лях – гаряча пора. Прополюють кукурудзу і со
няшник, скошують зелену масу, дискові борони
готують площі під посів озимої пшениці.
Автомобіль зупиняється біля одного з по
лів, де еспарцет уже зібраний. Микола Мико
лайович з допомогою спеціального прибору
перевіряє наявність вологи в ґрунті. Ці дані не
обхідні для наукової роботи. Лінійка вільно вхо
дить у ґрунт на глибину 10–15 см, вже на глиби
ні 5 см вологи вдосталь.
– Вологи достатньо, азоту теж, і все це – за
вдяки правильній технології, – констатує науко
вець.
…Черговий об’їзд завершений. Кожен із
його учасників отримав чимало вражень і ін
формації, необхідної для подальшої роботи. А
ще – доторкнувся до мудрості патріарха орга
нічного землеробства. Безумовно, якщо до неї
дослухаються й державні діячі, у нашій країні
буде і корисна продукція для людей, і розвине
ний органічний ринок.
Олександра Калашнікова

Фото Артура КУЖІЛКА

Вітаємо з Днем молоді!
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Актуально

Сінаж заготували у рекордні терміни
Завдяки тому, що незадовго до початку сіна
жування пройшли дощі, багаторічні трави встиг
ли розвинути потужну зелену масу. На окремих
полях урожайність зеленої маси еспарцету пе
ревищувала 200 ц/га. Та, водночас, волога пого
да могла завадити збиранню трав у оптимальні
терміни. Адже найбільше поживних речовин бо
бові трави містять у фазі бутонізації й на самому
початку цвітіння. Тому було прийнято рішення
задіяти більше техніки, ніж зазвичай. Окрім влас
ного комбайну використовували ще й два орен
дованих. Це дозволило працювати швидше і за
кладати зелену масу одночасно у дві ями.
Щоб задіяти більше техніки на трамбуван
ні зеленої маси, вперше спробували використа
ти на цій операції трактори «Фендт». Виявилося,
що потужна техніка добре справляється і з цією
роботою.
Для того, щоб отримати сінаж високої якості
і забезпечити його краще збереження, цього ро
ку застосували спеціальні бактеріальні препара
ти, які вносили під час скошування трави. Завдя
ки цим препаратам, у зеленій масі розвиваються
саме ті бактерії, які сприяють кращому консерву
ванню рослин, а небажана мікрофлора пригнічу
ється і не погіршує якість корму.
Розпочали сінажувати 23 травня у Ставко
вому. На МТФ №5 заклали зелену масу люцер
ни. Потім закладали еспарцет у Куйбишевому й
Харенках. Саме на МТФ №4 та МТФ №2 випробу
вали організацію одночасного сінажування у дві
ями. Це дозволило виконувати роботи з випере
дженням графіку і не пропустити оптимальні фа
зи розвитку рослин. Потім еспарцетову масу за
кладали на МТФ №1 у Михайликах, а завершили
ці роботи 8 червня у Харенках.
До кампанії із заготівлі сінажу відповіда
льно поставилися головні її учасники – меха
нізатори: у полі – Василь Затона, Леонід Зубін,
Олександр Сидоренко, Сергій Аглотков, на тра
мбуванні – Євген Поворознюк, Володимир Ше
ремет, Василь Нечитайло, Юрій Сиволога, Оле
ксандр Зотєєв. Перевозили зелену масу водії
Василь Гарячун, Дмитро Москалюк. Анатолій
Антоненко зранку доставляв на ферми силос, а
після обіду підключався до робіт із сінажуван
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Дуже швидкими темпами цього
року відбулася заготівля сінажу.
На це вплинули як погодні умови,
так і організація робіт.

ня. Для годівлі худоби зелену масу розвозив Ан
дрій Хоролець.
Борти машин на ямах відкривали Богдан Пі
вень і Юрій Новіцький, які виконують цю роботу
вже кілька років. Їхньою вправністю задоволені
водії, які вдячні хлопцям за те, що працювали во
ни акуратно, бережно ставлячись до машин, от
же, вдалося уникнути поломок бортів. На МТФ
№4 цю роботу виконував Станіслав Гусак – теж
працівник із багаторічним досвідом. Зараз його
основна робота – нічний охоронець на фермі.
Проте, на прохання керівництва, він також підк
лючився до кампанії із заготівлі кормів, і сам чу
дово впорався із відкриванням бортів під час ро
біт на двох сінажних ямах.
Щоб планувати використання кормів у по

дальшому, необхідний їх ретельний облік уже
на стадії заготівлі. Це завданням добре викона
ли начальник відділу праці Неля Загородня і еко
номіст Тетяна Маначинська, працівники бухгал
терії Олена Середич, Ніна Чорнобай, Валентина
Чорнобай, Вікторія Морарь, Тетяна Кулик, Оль
га Гурин, Надія Байкова, оператор комп’ютерно
го набору МТФ №4 Світлана Шуніна, які постійно
перебували біля сінажних ям і проводили облік
привезеної зеленої маси.
Дуже важливий етап сінажування – вкрит
тя сінажних ям. Робити це треба швидко, дотри
муючись усіх вимог технології, щоб забезпечити
оптимальні умови для консервування сінажної
маси та унеможливити її контакт із зовнішнім се
редовищем. На кожній із ферм до цього долуча

лися всі працівники, які на той момент не були
задіяні на невідкладних роботах із тваринами.
Працювали добросовісно, із розумінням важли
вості цієї роботи.
Отже, заготівлю сінажу цього року ми про
вели рекордно швидко – трохи більше, як за два
тижні. Хочеться подякувати всім, причетним до
цієї роботи. Та це – лише перший етап заготів
лі кормів. Зараз частина техніки вже включила
ся у заготівлю сіна. Тож сподіваємося на таку са
му звитяжну роботу й надалі, адже забезпечення
худоби кормами на зиму – одне з першочерго
вих завдань теплого періоду.
Віктор Кужілко, технолог
з кормовиробництва

Досвід

Сучасні технології – на ферми
Організація годівлі тварин
– один з найголовніших еле
ментів технології виробниц
тва молока. Тому на фермах
ПП «Агроекологія» триває
робота з впровадження еле
ктронної системи управління
годівлею, яка допомагає впо
рядкувати і автоматизувати
цей процес.
Серед різноманітних комп’ютер
них програм з управління годівлею,
що представлені на ринку, була обра
на вітчизняна розробка ТОВ «Прогре
сивні ферми» PROFEED, в якій перед
бачено чітке групування тварин, точна
їх годівля за заданим раціоном, опера
тивна зміна раціонів та кількості тва
рин у групах, час годівлі тварин, конт
роль за відхиленням від раціонів, ряд
економічних показників.
Використання цієї програми вже
принесло відчутні результати. На МТФ
№4, МТФ №5, МТФ №1 електронна си
стема PROFEED вже налагоджена і
стала важливою частиною їхньої ро
боти. Завдяки ощадливому викорис
танню кормів, дотриманню раціонів,
електронна система годівлі допомог
ла утримати і перевищити минулоріч
ні показники надою молока в цих під
розділах відповідно до аналогічного
періоду 2017 року в умовах великого
дефіциту кормів.
– Наші тварини мають великий
генетичний потенціал для збільшен

ня надоїв. І це можна зробити, впо
рядкувавши годівлю. Точним має бу
ти роздавання усіх інгредієнтів, які
балансують годівлю по протеїну, ене
ргії, вмісту мікроелементів, щоб тва
рини мали найвищу продуктивність
і правильну кондицію. Завдяки сис
темі PROFEED ми відразу бачимо, скі
льки згодовуємо, можемо проконт
ролювати і скоригувати цей процес,
– розповідає зоотехнік-селекціонер
Олена Кришталь.
– Ця програма нам дійсно допома
гає, – погоджується завідуюча МТФ №5
Оксана Олефір. – Встановили її у нас
восени, якийсь час пішов на навчан
ня, а з лютого ми нею користуємося
вже повноцінно. Механізатори, які го
дують худобу, вже знають, як працю
вати із PROFEED. Тепер навантаження
різних кормів у роздавач відбуваєть
ся дуже точно, відповідно до раціону.
Раніше такої точності досягти було не
можливо, і це відразу позначалося на
надоях, кількості з’їдів, частина кормів
витрачалася марно.
Наша розмова відбувається перед
годівлею тварин, тож невдовзі з міс
ця рушають навантажувач і роздавач
кормів. Разом із ними вирушаємо до
складів із кормами і ми із завідуючою
фермою. Помітно, що цій ділянці робо
ти у підрозділі приділяють багато ува
ги. Так, різні види кормів заскладова
ні так, щоб механізатору було зручно
до них під’їжджати, а загальний марш
рут був коротшим, – це дозволяє еко
номити час і пальне. На навантажувачі
працює Олександр Петраченко. Від

повідальність за точність заповнення
роздавача лежить саме на ньому. Ме
ханізатор показує смартфон, на якому
відображається, які корми треба зава
нтажувати для певної групи тварин і в
якій кількості і порядку. Під час роботи
датчики, встановлені на навантажува
чі, у режимі реального часу відправля
ють сигнал про те, як змінюється вага
кормів у бункері. Механізатор, насипа
ючи масу із ковша, водночас стежить
за зміною показників на смартфоні.
Коли засипана потрібна кількість пе
вного корму, завантаження припиняє.
– Спочатку не дуже зручно бу
ло одночасно дивитися на смартфон
і стежити за тим, як сиплеться корм,
– ділиться своїми враженнями Олек
сандр Петраченко. – Та зараз уже при
звичаївся, тому вдається вантажити
так, як треба.
Слова механізатора підтверджу
ють цифри на екрані, які зупиняються
на потрібних значеннях майже без ві
дхилень. Його колега на корморозда
вачі – Василь Марційчук у цей час пе
ремішує корми. Ця функція увімкнена
із самого початку навантаження, щоб,
коли трактор доїде до корівника, всі
компоненти раціону були рівномір
но змішані. Це потрібно, аби худоба
не вибирала те, що для неї найсмачні
ше, обходячи менш привабливі, але не
менш необхідні й корисні корми, а по
їдала все одночасно.
І ось навантаження завершено, і
Олександр Петраченко передає сма
ртфон своєму колезі. Василь Марцій
чук заїжджає у корівник і починає ро

здавати корм. Корови, почувши звук
трактора, збираються біля годівниць
і починають їсти відразу ж після про
ходження навантажувача. У цьому ко
рівнику – чотири секції. Корму у на
вантажувачі – рівно стільки, скільки
потрібно для худоби, яку тут утриму
ють.
– Весь корм, який у бункері, я по
винен рівномірно поділити між усіма
секціями, – пояснює Василь Марцій
чук. – На смартфоні я бачу, скільки вже
роздав, і скільки залишилося.
Обидва механізатори вже мають
достатньо досвіду, щоб упевнено пра
цювати з сучасною технікою, а також
розуміють, наскільки їхня точна ро
бота необхідна для всієї ферми, тому
працюють чітко і відповідально.
Утім, всі дані по навантаженню й
роздаванню кормів надходять на ком
п’ютер. Тому перевірити ці дані може
завфермою, зоотехніки, економісти.
Програма дозволяє вести ретельний
облік кормів. Щоб ознайомитися із
цією частиною програми, повернув
шись із ферми, заходжу до економіч
ного відділу у центральному офісі пі
дприємства. Головний економіст Інга
Тараскова демонструє інтерфейс про
грами та її можливості. За допомогою
кількох кліків «мишкою» на монітор
можна вивести відомості по годівлі за
будь-яку дату. Тут видно, скільки яко
го корму мало бути роздано відпові
дно до раціону і фактичні результати
по кожній годівлі. Оператор, який пра
цює із програмою, відразу ж може ви
явити, чи не був завантажений надли

шок якогось корму чи, навпаки, його
насипали недостатньо. Цю роботу ви
конує обліковець Яна Шириня. Щодня
вона робить звіти по витратах кор
мів і надає їх керівництву підприємст
ва, головному економісту, завфермою.
За допомогою вже іншої програми –
«Forland», є також можливість проко
нтролювати переміщення техніки по
фермі. Тому у разі з’ясування причин
падіння молока, збоїв у годівлі завжди
можна побачити, де в той чи інший мо
мент перебував, наприклад, кормоз
мішувач, в який – корми були розда
ні тваринам. Крім того, безпосередньо
на фермах проводиться контроль змі
шування кормів та їх поїдання.
– Ми маємо отримати оптималь
ну кількість молока за мінімальних
затрат, – говорить Інга Тараскова. –
Завдання це – командне. Тому ми пра
цюємо над ним тут, на відстані, а за
відуючі фермами, начальники змін,
трактористи – на місцях.
Отже, передові технології посту
пово стають звичними у тваринницт
ві. Та, звісно, щоб вони давали очікува
ний результат, необхідна злагоджена
робота людей, які з ними працюють.
Завдяки цьому підприємство вироб
лятиме ще більше високоякісного мо
лока, водночас скорочуючи затрати
на нього. А від цього залежить і вина
города кожного працівника тварин
ницької галузі підприємства за його
працю, і кількість якісних молочних
продуктів на полицях магазинів нашої
країни.
Галина Озерська
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Задля збереження бджіл

Культ ура полів:
ефективність і краса
Рівненькі рядки сходів, акуратно відсі
яні зворота – все це елементи високої
культури землеробства. Вони не лише
надають полям естетичний вигляд, але
й приносять господарський ефект.
Цього року ми дуже швидко провели посівну
кампанію, намагаючись встигнути за весною, яка
промайнула миттєво і одразу перейшла у літо. За
вдяки тому, що роботи були проведені в оптима
льні терміни і вдалося використати запаси вологи,
– ми отримали дружні сходи всіх культур – нуту, со
чевиці, вівса, проса, гречки, кукурудзи, соняшника
тощо. Насіння кукурудзи, наприклад, потрапивши
в умови, коли йому вистачило вологи і тепла, зійш
ло вже на четвертий день.
Отже, нині на полях радують рівні рядочки ро
слин, що добре розвиваються. Засновник ПП «Аг
роекологія» Семен Свиридонович Антонець на
зиває це культурою полів. А досягається вона
точністю й акуратністю обробітку ґрунту й сівби.
На наших полях рядки усіх культур немов ви
ведені під шнурочок – паралельні, з однаковими
міжряддями. Досягти такої точності дозволяє за
стосування GPS-навігації, яка використовує супут
никовий сигнал. На відміну від людини, супутник
може провести трактор по полю так, що максима
льне відхилення від маршруту ніколи не переви
щить 2 см. Для механізатора в цьому випадку най
головніший перший прохід сівалки. Тракторист
проводить його, а далі вже система навігації, орієнтуючись на нього, прокладає решту рядків парале
льно, із необхідними інтервалами.
Гарний вигляд полю придають майстерно за
сіяні краї. Ми використовуємо дві схеми: там, де
посіви широкорядні, – починаємо сівбу на зворо
тах, а на суцільних посівах, навпаки – зворота засі
ваємо в останню чергу.
Звісно, робимо ми це не лише для того, щоб

наші поля мали гарний вигляд. Головна мета – під
вищити ефективність праці, заощадити матеріаль
ні ресурси, отримати більший врожай. GPS-навіга
цію ми використовуємо вже третій рік, другий рік
суворо дотримуємося схем проходження техніки. І
вже бачимо помітний ефект. Так, по рівних парале
льних рядках, які не «наїжджають» один на одного,
легше працювати просапними агрегатами, вони
значно менше пошкоджують культурні рослини.
Не допускаючи подвійної сівби, ми заощаджуємо
посівний матеріал, а відтак – і кошти, адже ми ви
користовуємо дороге насіння кращих сортів. Еко
номиться пальне. Завдяки точності посіву ми отри
муємо оптимальну густоту рослин, без ущільнень
чи пропусків, що позитивно впливає на розвиток
і врожайність рослин. Механізатори нашого підп
риємства, розуміючи важливість дотримання те
хнології обробітку ґрунту і сівби, виконують свою
роботу дуже якісно.
…А робота на полях триває і вдень і вночі. Ни
ні головне завдання – утримати під контролем бу
р’яни. Для цього використовуємо всю, призначену
для цього, техніку, – просапні культиватори, рота
ційні борони, штригелі. Ще до сівби ми провели на
всіх площах по два боронування, спровокувавши
таким чином ці рослини і знищивши їх на стадії бі
лої ниточки. Після посіву з цією ж метою провели
одне-два досходових боронувань. Зараз уже бо
ронуємо по сходах. Техніка перебуває у полях ці
лодобово, механізатори працюють на ній позмін
но. Так інтенсивно використовувати її, знов таки,
дозволяють сучасні технології, завдяки яким на
віть уночі можна проводити догляд за посівами, не
травмуючи культурні рослини.
Попереду – ще багато роботи. Але вона – в ра
дість, тому що кожен день наближає до результату
– чергового органічного врожаю. І культура полів
у даному випадку – ще один інструмент, який ми
намагаємося використати повною мірою.
Сергій Козін, головний агроном

Як вберегти бджіл від отруєння
пестицидами: таким було одне
з основних питань засідання круглого
столу, що відбувся у приміщенні
Полтавського товариства сільського
господарства.

робників не зважають ні на користь бджіл-запи
лювачів, ні на те, що пасіки годують родини їхніх
власників. Тому кожного року відбувається багато
випадків отруєння бджіл. Про це розповіла голо
ва «Спілки пасічників» Наталія Сенчук. Вона зазна
чила, щопроблема загострилася в останні п’ять
років. Керівники великих сільгосппідприємств
здебільшого не попереджають пасічників про
обробки полів пестицидами, хоча це й передба
чено законодавством. І небезпека тут не лише в
тому, що від отруєння гинуть льотні бджоли: стра
ждають і молоді комахи, які залишаються у вули
ку. Бджолосім’я стає настільки слабкою, що вже
не може виробляти мед і, якщо навіть не загине
повністю, для відновлення їй потрібен тривалий
час. Торік в області були випадки, коли, через ді
яльність сільгосппідприємств, бджолярі повніс
тю втрачали пасіки, залишаючись без засобів для
існування. І хоча люди намагалися відстояти свої
права, це, на жаль, не дало результатів.
Звісно, є й інші приклади. Так, агроном одно
го з аграрних підприємств особисто об’їжджає
всіх власників пасік, які розташовані поруч, і під
розпис попереджає їх про обробку полів. Деякі
господарства використовують препарати, які від
лякують бджіл від поля. Але пасічникам дуже хоті
лося б, щоб такі цивілізовані стосунки були нала
годжені з усіма великими сільгоспвиробниками.
Під час круглого столу було розглянуто ще чи
мало важливих питань – племінної роботи з бджо
лами, навчання пасічників, попередження поши
рення захворювань, необхідність паспортизації
пасік тощо. Сергій Фролов також висловив споді
вання, що Полтавщина стане лідером і в органічно
му бджільництві, адже зараз у Шишацькому районі
вже є пасіка, яка перебуває у процесі сертифікації.
За підсумками круглого столу була підгото
влена резолюція, в якій відображені основні пи
тання та шляхи їхнього вирішення. Документ пе
редано відповідним органам і структурам, які
вирішують ці питання.
Родіон Морозов, спеціаліст
ГС «Полтавське товариство
сілького господарства»

Проведення круглого столу на тему «Стан
бджільництва в Полтавській області та перс
пективи його розвитку» ініціювали Громадсь
ка спілка «Полтавське товариство сільського го
сподарства» та Полтавська обласна громадська
організація «Спілка пасічників». Як відмітив під
час відкриття засідання директор Департаме
нту агропромислового розвитку Полтавської
ОДА Сергій Фролов, цей захід – один із цілого ря
ду, присвячених бджільництву, що відбувають
ся останнім часом в області. Викликано це тим,
що галузь протягом кількох років переживає по
мітний підйом. Так, лише на офіційно зареєстро
ваних пасіках зараз налічується понад 140 тис.
бджолосімей. Пов’язано це значною мірою з тим,
що все більше людей вимушені шукати додаткові
можливості для заробітку. Частина з них зупиняє
свій вибір на бджільництві, яке нерідко перетво
рюється на основне джерело доходів. Це сприяє
самозайнятості населення, розвитку сільських те
риторій, запиленню сільськогосподарських куль
тур, виробництву меду: торік на Полтавщині со
лодкого продукту було вироблено понад 3 тис. т.
До речі, в багатьох країнах світу бджолярів
підтримують активно. Наприклад, у США бджіль
ництво спрямоване перш за все не на виробни
цтво меду, а на запилення. Щоб пасічникам це бу
ло цікаво, їм виплачують по 400 доларів за 1 га
запилюваних культур. Наявність бджіл збільшує
врожай сільгоспкультур на 35–40%. Отже, така
співпраця вигідна і пасічникам, і фермерам, і дер
жаві. Нині Департамент агропромислового ро
звитку, за дорученням голови Полтавської ОДА,
розробляє програму мікрокредитування, якою
зможуть скористатися й пасічники Полтавщини.
На жаль, у нашій країні чимало сільгоспви

Світ дитинства

Свято маленьких випускників
Фото Артура КУЖІЛКА

Наприкінці травня пройшли випускні у дошкільних
навчальних закладах Михайликів, Покровського та Ставкового.
Дитячі садочки закінчили 23 маленькі мешканці сіл. Свій перший випускний свят
кували 13 випускників дитячого навчального зак ладу у Михайликах, 5 – у с. Покровсь
ке (ДНЗ «Ромашка») і 5 – у Ставковому (ДНЗ «Берізка»).
Із маленьким кроком у доросле життя діток привітали вихователі, батьки, гості. Свят
ково вбрана радісна малеча, в свою чергу, віршами, піснями і танцями подякувала доро
слим за любов, турботу і щасливі дні, проведені у дитсадках.
Долучилося до святкування і ПП «Агроекологія». Маленьких випускниківвід імені ке
рівництва й колективу підприємства привітали завідуюча відділом кадрів Юлія Лега та ін
спектор відділу кадрів Ставківської філії Юлія Кулик. Вони побажали, щоб у шкільному
житті, яке розпочнеться вже незабаром, дітки були щасливими і успішними, навчалися із
задоволенням і дізнавалися багато цікавого. Всі діти отримали від «Агроекології» грамо
ти і подарунки – шкільні ранці, а батьки – грошову допомогу для придбання речей, необ
хідних першокласникам.
А перший клас уже чекає на вчорашніх дошкільнят. У них попереду будуть уроки й іс
пити, здобутки й перемоги. І саме їм будувати майбутнє рідного краю і всієї України.
Катерина Ярченко, старший диспетчер

Культура

Тисячі книжок у осередку знань

Хоча сучасні люди все більше інформа
ції отримують за допомогою різнома
нітних електронних пристроїв, все ж
ґаджети не можуть повністю замінити
звичайних паперових книжок. Тож і
сільська бібліотека має чимало читачів.

Михайликівська філія публічної бібліотеки Ши
шацької ОТГ служить людям уже багато десятиліть.
Достеменно її історію можна простежити з повоєн
них часів. Як розповіла завідуюча бібліотекою Лілія
Величко, до 1953 року цей заклад очолював Кузь
ма Роєнко. Тоді ще книгозбірня була розташована у
старому приміщенні на нинішній вулиці Маначинського.
У 1953 році бібліотекарем стала Катерина Івер.
Людина великої культури, вона дуже добросовісно
підійшла до своїх обов’язків, вперше ретельно впо
рядкувавши фонди. 1956 року у Михайликах побу
дували сучасний клуб, і книгозбірня отримала в ньо
му окреме приміщення, де було достатньо місця для
розміщення великої кількості книжок.
1964 року бібліотеку очолила Галина Куряча.
Пропрацювала вона тут майже чверть століття – до
виходу на пенсію. Багато мешканців села із вдячніс

тю згадують її бажання допомогти у виборі книжок
залежно від віку й уподобань.
1988 року бібліотекарем стала Валентина Чор
нобай. Хоча її основна робота – бухгалтер у ПП «Аг
роекологія», понад два десятиліття вона успішно
суміщала ці посади, відповідально ставлячись до
збереження та поповнення книжкових фондів і об
слуговування читачів.
Станом на 2014 рік Михайликівська бібліотека
налічувала близько 10 тис. книг. Це була як художня
література для дорослих і дітей, так і книжки, що сто
суються різних сфер знань. На жаль, того року ста
лася надзвичайна подія: у клубі прорвало систему
опалення, і гаряча вода залила частину бібліотеч
них фондів. Бібліотекар, працівники клубу, небай
дужі читачі намагалися врятувати безцінне джерело
знань. Книжки виносили із затопленого приміщен
ня, просушували. На жаль, значну їх частину все ж
довелося списати. Непридатним для використання
на кілька років стало і саме приміщення. Певний час
навіть здавалося, що бібліотека у Михайликах існує
останні дні…
Проте, як може жити село без цього осередку
культури й знань? Притулок він отримав у Михай
ликівській школі. Поруч стали працюватиі публічна,
і шкільна бібліотека.
Тоді ж на посаду бібліотекаря прийшла Вален

тина Півень, а з 2017 року заклад очолює Лілія Ве
личко. Зараз у фондах книгозбірні – близько 6 тис.
книжок.
– У нас є художня література – українська й за
рубіжна, дореволюційна і сучасна, доросла і дитя
ча, – перелічує Лілія Борисівна. – Маємо книжки про
мистецтво, спорт, психологію, суспільно-політичну
літературу. Передплачуємо періодичні видання. Се
ред них є журнали – дитячі, жіночі, для городників.
Отримуємо і газети, в тому числі – «АгроЕко».
Читачі бібліотеки є, напевно, у більшості сімей
Михайликів. Приходять сюди дорослі, забігають
школярі. Лілія Величко говорить, що книжки, які во
ни беруть, потім найчастіше читають усією родиною.
Серед найактивніших читачів – Тетяна Пучкова, Оль
га Солодун, Світлана Соловйова.
Але бібліотека – це не лише полиці з книгами.
Це ще й місце, де можна поспілкуватися, діють клу
би за інтересами. Так, учасниці жіночого клубу «Го
сподарочка» влаштовують літературні посиденьки,
діляться досвідом вирощування городини, квітів,
рецептами смачних страв і консервації. А учасники
дитячого клубу «Пізнайко» малюють героїв улюбле
них книжок, майструють різні вироби. Проходять у
бібліотеці також уроки народознавства, літературні
й бібліотечні години, тематичні книжкові виставки.
Відбувається й поповнення бібліотечних фон

дів. Публічна бібліотека Шишацької ОТГ, отримую
чи нову літературу, не забуває частину її передава
ти і Михайликівській філії. Причому, насамперед, це
книжки сучасних авторів, які перебувають на вістрі
літературного процесу в Україні і світі. Дуже цінною
є краєзнавча література, яка розповідає про Полтав
щину і Шишаччину.
Утім, нових книжок надходить не так багато, як
хотілося б. Зокрема, з початку 2018 року їх отрима
но близько трьох десятків. Тож після затоплення по
вністю відновити кількість книг досі не вдалося. Але
є вихід: допомогти бібліотеці можуть жителі села. У
багатьох людей є книжки, які вже давно прочита
ні й припадають пилом десь у куточках шафи, а то й
на горищі. Під час чергового прибирання вони мо
жуть навіть опинитися на смітнику чи у пічці. Але ж
є чимало людей, які їх із задоволенням читали б. То
му й бібліотекарка, і читачі будуть дуже вдячні тим,
хто подарує такі книжки бібліотеці. І тоді цей, спра
вді народний, осередок культури стане ще потужні
шим і цікавішим.
…Науковці говорять, що читання паперових
книжок краще впливає на розвиток інтелекту, а ще
– не несе таких загроз зору й поставі, як електронні
пристрої. Тому – читайте на здоров’я! А сільська біб
ліотека у цьому – ваша надійна помічниця.
Тетяна Огнєва
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На часі

Медична реформа: стосується кожного
Серед перших змін – оснащення сільських ам
булаторій сімейної медицини комп’ютерами з Ін
тернет-зв’язком, поява тут новітньої діагностичної
апаратури, можливість вибрати сімейного лікаря
чи терапевта і педіатра. Про те, що вже маємо, і чо
го надалі чекати пацієнтам, – наша розмова із діль
ничним терапевтом Шишацького центру первин
ної медико-санітарної допомоги (ПМСД), лікарем
вищої категорії Наталією Корячко.
Наталія Іванівна родом з Черкаської області.
1985 року закінчила Українську медичну стомато
логічну академію у Полтаві. З 1988 року живе й пра
цює у Шишаках. Має 33 роки медичного стажу. Три
валий час працювала завідуючою терапевтичним
відділенням центральної районної лікарні та ен
докринологом. З 2016 року, будучи дільничним те
рапевтом, обслуговує і територію Михайликівсько
го старостинського округу. Раз на тиждень Наталія
Іванівна проводить тут амбулаторний прийом, ви
їжджає на виклики. В інші робочі дні тижня прий
має пацієнтів у Шишаках. Саме з нею уже вирішили
підписати декларації чимало мешканців Михайли
ків, адже впевнені у кваліфікації лікарки і розумі
ють зручність обслуговування в амбулаторії сімей
ної медицини, яка розташована у самому селі.
– Наталіє Іванівно, одна з новацій, яку найбі
льше обговорюють, це можливість вибору ліка
ря, до якого пацієнт звертатиметься в першу чер
гу, – сімейного або терапевта, а також педіатра.
Власне, почнемо з того, яка між ними різниця.
– Із 2 квітня первинна ланка нашої медицини
вступила до першої фази реформування – підпи
сання декларацій між лікарями й пацієнтами. При
цьому, сімейний лікар – це спеціаліст, який прой
шов відповідні курси, вивчав різні вузькі спеціаль
ності – хірургію, отоларингологію і так далі. Також
зараз сімейних лікарів готують вже і у вищих меди
чних навчальних закладах. Він може лікувати як до
рослих, так і дітей. Терапевт лікує дорослих людей з
18-річного віку, а педіатр – дітей до 18 років.
Від спеціалізації лікаря залежить його наванта
ження. Так, з дільничним терапевтом може підпи
сати декларацію 2000 людей, із сімейним – 1800, із
педіатром – лише 900. Адже в педіатра – особлива
специфіка. Наприклад, до досягнення дитиною ро
ку лікар має проводити її активний патронаж. Пе
діатр проводить щеплення. Під час прийому мале
нький пацієнт не завжди може сказати, де в нього
болить, тож встановлення діагнозу вимагає більше
часу, тощо. Отже, щоб якість обслуговування кож
ної дитини залишалася високою, педіатр має мен
ше пацієнтів.
– На що впливає кількість підписаних з кон
кретним лікарем декларацій?
– У рамках реформи змінилося фінансування пе
рвинної мережі медицини. Тепер гроші йдуть за па
цієнтом. Тобто, фінансування залежить від того, скіль
ки людей підпишуть декларації. Гроші ці дає держава.
Утім, виділені державою кошти йдуть не лише на зар
плату самому лікарю, а також на утримання амбула
торії, сплату комунальних послуг, закупівлю пального
для автомобіля, яким він їздить на виклики. До розмі
ру зарплати лікаря «прив’язана» й оплата праці мед
сестри, яка працює разом з ним. Отже, якщо деклара
ції будуть укладені з недостатньою кількістю людей,
це відчує не лише лікар: також меншою буде зарплата
сімейної медсестри, менше коштів виділятиметься на
потреби амбулаторії тощо.
– Уявімо, що громадянин підписав деклара
цію з певним лікарем, а потім, за якихось при
чин, вирішив перейти до іншого. Це можна зро
бити?
– Так, протягом року пацієнт двічі може зміни
ти лікаря. При цьому не обов’язково про це повідо
мляти. Просто треба підписати нову декларацію, а
дія попередньої припиниться автоматично.
– А якщо людина з якихось причин узагалі
ні з ким не підписала декларацію – як це впли
не на можливість отримання нею медичної до
помоги?
– До 1 липня пацієнти мають визначитися з лі
карем і підписати декларації – від цього вже зале
жатиме фінансування на наступне півріччя. Тобто,
вже незабаром побачимо, якими будуть зарплати і
фінансування амбулаторії. Але загалом перехідний
період реформування – етап декларування – три
ватиме до початку 2019 року. Якщо після цього на
прийом прийде людина, котра не має декларації,
лікар первинної ланки її прийме безкоштовно, але
настійливо запропонує таку декларацію підписати.
Те ж саме відбудеться, коли такий пацієнт прийде
вдруге. Та, якщо людина продовжує ухилятися від
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В Україні триває медична реформа.
Деякі зміни у цій сфері громадяни
вже змогли відчути.

Наталія Корячко
підписання декларації, наступні прийоми для неї
будуть уже платними. Щоправда, це стосується ли
ше планових прийомів. Надання екстреної медич
ної допомоги, коли є загроза життю, зокрема, при
інфарктах, інсультах, кровотечах, залишатиметься
безкоштовною для всіх.
– Але реформування передбачає, що пев
на частина медичних послуг узагалі стане плат
ною. Що залишиться безкоштовним для пацієн
тів терапевта чи сімейного лікаря?
– Безкоштовними залишаються медичні послу
ги первинного рівня. Так, до моїх обов’язків, як те
рапевта, входить амбулаторний прийом, огляд, на
правлення на аналізи й дослідження (зокрема,
безкоштовні аналізи крові – загальний, на холесте
рин, глюкозу, сечі – загальний, на цукор, проведення
флюорографії, зняття кардіограми), видача ряду до
відок, виписок тощо. Також, у разі потреби, я даю на
правлення до вузьких спеціалістів – хірурга, невро
патолога, дерматолога, окуліста, отоларинголога та
інших. Тоді вони приймають безкоштовно. Без тако
го направлення лікарі другого рівня після проведен
ня реформи прийматимуть лише на платній основі.
– Ви буваєте у Михайликах щовівторка. А
що робити, якщо в людини виникла потреба по
трапити на прийом в інші дні тижня?
– Можна приїхати на прийом у Шишаки. Про
те, я розумію, що у Михайликів незручне транспор
тне сполучення з районним центром. Але кожного
дня на прийомі в місцевій амбулаторії досвідчена й
кваліфікована сімейна медсестра Людмила Нос. Во
на багато років працювала тут фельдшером, знає
мешканців, пройшла курси сімейних медичних се
стер. У разі потреби, вона може зв’язатися зі мною.
Крім того, пацієнт може зателефонувати безпосе
редньо мені й отримати консультацію по телефону
– такий спосіб спілкування між лікарем і пацієнтом
теж передбачений медичною реформою.
– До речі, впровадження телемедицини теж
викликає чимало запитань. Це – якраз консуль
тації лікаря по телефону?
– Так. Але не тільки. Передбачається, що всі ам
булаторії будуть забезпечені комп’ютерами й Інте
рнетом. Тоді консультації можна буде проводити й
по скайпу. Тоді, наприклад, я зможу зі свого кабіне
ту під час прийому зв’язатися із фахівцем необхід
ної вузької спеціалізації, він у он-лайн режимі поба
чить пацієнта, зможе дати консультацію. Отже, йде
наближення сільської медицини до високих техно
логій. І це відбувається просто зараз. Так, у Михай
ликівській амбулаторії є кардіограф, кардіограму з
якого можна відразу ж передати кардіологу, який
працює у Полтаві. Це дуже зручно: пацієнту не тре
ба нікуди їхати, записуватися до спеціаліста, чекати
у черзі. Кардіолог у режимі реального часу отримує
кардіограму, розшифровує її і дає рекомендації.
Зняти кардіограму можу я, або Людмила Василівна.
До того ж, це можна робити не лише у амбулаторії,
а навіть вдома у пацієнта.
– Які ще сучасні прилади є у амбулаторії? Які
з них з’явилися останнім часом?
– Кардіограф тут є давно, адже він обов’язково
має бути в кожній амбулаторії сімейної медицини.
Але раніше не було можливості передавати карді
ограми напряму кардіологу. Так само раніше з’яви
вся і пульсоксиметр – прилад, за допомогою якого
ми визначаємо насиченість крові киснем і частоту
серцевих скорочень. Таким чином можемо зрозу
міти, чи потрібна людині киснева терапія, госпіта
лізація.

А от у вересні минулого року ми отримали нову
дуже потрібну техніку – апарат для добового моні
торингу артеріального тиску (ДМАП). Він закріплю
ється на руці і протягом доби через певні проміжки
часу вимірює тиск. При цьому людина живе звичай
ним життям, виконує звичну діяльність. Апарат має
блок пам’яті, куди надходять всі результати вимірю
вань. Після закінчення моніторингу ми ці дані зава
нтажуємо на комп’ютер і розшифровуємо. Залеж
но від результатів, коригуємо терапію. Цей апарат
ДМАП ми отримали від Світового Банку. Він дає ко
шти на розвиток медицини, і торік Полтавська об
ласть виграла такий транш.
Також протягом останнього року отримали ще
два прилади: отоскоп, за допомогою якого можна
оглянути вуха і ніс, та офтальмоскоп для досліджен
ня очного дна.
Є у Михайликах і комп’ютерна техніка, і Інтер
нет. Зрештою, ми йдемо до того, що між медичн и
ми установами всіх рівнів буде електронний зв’я
зок. Запроваджується електронна система охорони
здоров’я e-health з даними про пацієнтів і лікарів,
про підписані дек ларації. Будуть створені елект
ронні карти пацієнтів, доступ до яких за необхідно
сті отримуватимуть інші лікарі. Я зможу, за потре
би, зв’язуватися з фахівцями не тільки другого, але
й третього, четвертого рівнів. Звісно, сучасним ме
дикам вже неможливо працювати без знання ком
п’ютера, вміння користуватися Інтернетом. Отже, я,
зокрема, проходила навчання цьому в он-лайн ре
жимі за британською програмою для медиків, де є й
семінари, і екзамени, і видають сертифікат. Це дуже
допомагає у роботі.
– Ще одне питання, яке турбує багатьох лю
дей: чи зможе пацієнт викликати швидку допо
могу? Адже багато говорилося про те, що цю по
слугу вже не надаватимуть.
– У системі швидкої допомоги теж уже почало
ся реформування. Напевне, з часом це буде щось
на кшталт служби порятунку. Тому виїжджатиме во
на лише на екстрені вик лики, коли сталася ДТП, по
жежа, людина отримала важку травму, є обґрунто
вана підозра на інфаркт, інсульт. Але це не означає,
що зовсім не треба телефонувати до швидкої. Адже
звичайний громадянин у більшості випадків не змо
же визначити, чи стався в людини, скажімо, інсульт.
Тож диспетчер у телефонному режимі оцінить необ
хідність виїзду. Якщо ж такої необхідності не поба
чить, то порадить, що робити далі, до кого зверта
тися.
– Деякі люди, можливо, ще не підписали де
кларації з лікарем, тому що не знають, як це зро
бити. Розкажіть, будь ласка, що для цього треба.
– У Шишацькому центрі ПМСД підписання де
кларацій проводиться щодня у робочі дні. Є мед
сестра, яка заносить відомості до електронної бази
даних. За день можемо прийняти з цією метою до 30
людей. Із собою треба мати паспорт, ідентифікацій
ний код і номер телефону довіреної особи – люди
ни, з якою можна зв’язатися, якщо раптом із паціє
нтом щось трапиться. Можна приносити оригінали
документів або ксерокопії. Дуже бажано, щоб у са
мого пацієнта був мобільний телефон. Процедура за
ведення інформації до бази даних триває близько 15
хвилин. Відбувається це у присутності пацієнта, тому
що на його телефон приходить чотиризначний код,
який необхідно ввести в систему, і тільки після цього
можливо роздрукувати декларацію. Власне, насам
перед, через це і потрібна присутність громадяни
на, адже через певний час отриманий код стає недій
сним, і все треба починати спочатку. Чимало людей
похилого віку не вміють відкривати смс-повідомлен
ня, а медсестра їм у цьому допоможе. Якщо в людини
зовсім немає мобільного телефону, без лікаря вона
теж не залишиться. До одного телефонного номеру
можна «прив’язати» до п’яти декларацій. Тому, на
приклад, син може до свого номеру «прив’язати» де
кларацію своєї старенької матері. Або сусід – допо
могти таким чином одинокій людині. Що стосується
дітей, то декларацію з педіатром укладають їхні бать
ки. Тільки до пакету документів треба ще додати сві
доцтво про народження дитини.
Утім, приїхати до Шишак може не кожен мешка
нець Михаликів, Харенків чи Порскалівки. Тому на
час реформування в Михайликівській амбулаторії
введено посаду медичного реєстратора. Спеціаль
не навчання для цього пройшла молодша медсест
ра Любов Івко. Тож тепер можна підписати деклара
цію і у Михайликах.
– Що Ви порадите нашим читачам, які ще не
підписали декларації?
– Пораджу якнайшвидше визначитися з вибо
ром лікаря і підписати цей документ. Це не відніме
багато часу, але після завершення медичної рефор
ми дозволить повною мірою гарантовано отримува
ти медичні послуги іне витрачати на це зайвих гро
шей.
Розмову провела Ганна Козельська

ІМЕНИННИКИ
ЧЕРВНЯ
1 червня. Сергій Семенович
АНТОНЕЦЬ, фінансовий директор.
Сергій Миколайович ШАПОВАЛ,
тракторист.
2 червня. Олена Гуріївна БАРАТ,
комірник складу №1.
Володимир Костянтинович
ЧОРНОБАЙ,
електрозварник.
Василь Кіндратович ГУРИН,
керівник бригади теслярів.
Оксана Степанівна ОЛЕФІР,
тваринник.
Сергій Федорович ПОПА, тваринник.
Анатолій Іванович ЮРЧЕНКО,
тваринник.
3 червня. Світлана Валентинівна
ШУНІНА, оператор.
4 червня. Сергій Рубенович
ШАГЕРМАНОВ, водій
5 червня. Анатолій Васильович
СУДЕНКО, водій.
6 червня. Галина Іванівна
ШЕВЧЕНКО, санітар.
7 червня. Юрій Іванович ТОВСТОЛІТ,
монтажник.
Павло Борисович ЗАХАРЧЕНКО,
начальник відділу.
8 червня. В’ячеслав Сергійович
МАНДРИКА, водій.
9 червня. Інна Миколаївна
ПИЛИПЕНКО, лаборант.
Юлія Євгеніївна МАНГУРА, доярка.
10 червня. Зинфіра Іслам Кизи
МАМІШЕВА, доярка.
12 червня. Олександр Іванович
БІЛОУС, оператор ЗАВу.
13 червня. Олександр
Миколайович МАХІБОРОДА,
механізатор току.
Тамара Анатоліївна СОЛЯНИК,
телятниця.
14 червня. Лариса Петрівна БЕЙГУЛ,
завскладом.
Ольга Олексіївна ДАЦЕНКО,
охоронець.
16 червня. Олег Вікторович БИЧКО,
тваринник.
Анатолій Євгенійович ПУЧКОВ,
охоронець.
Віктор Михайлович КОРОЛЕВ’ЯТ,
тракторист.
Валентина Іванівна СЕРДЮК, санітар.
17 червня. Ірина Вікторівна ІВЕР,
охоронець.
Юлія Василівна СУДЕНКО, вагар.
18 червня. Ірина Володимирівна
КОЗІН, агроном.
19 червня. Любов Володимирівна
КОРНІЄНКО, охоронець.
Вадим Володимирович
РОСТОВСЬКИЙ, оператор млина.
21 червня. Ніна Володимирівна
ФЕРЕЛЕТИЧ, обліковець.
Василь Олександрович НЕЧИТАЙЛО,
тракторист.
22 червня. Михайло Михайлович
ДЗЯМКО, різноробочий.
23 червня. Лариса Володимирівна
ДЕРІЙ, доярка.
25 червня. В’ячеслав Олексійович
ДАЦЕНКО, охоронець.
Олексій Вадимович БИСТРИХ,
тваринник.
Микола Володимирович
ПЕТРОВСЬКИЙ, охоронець.
26 червня. Гізбас Гасан-кзи
ІБРАГІМОВА, тваринник.
27 червня. Тетяна Володимирівна
ЗАЇКА, кухар-кондитер.
28 червня. Світлана Кузьмівна
СОЛОВЙОВА, вагар.
29 червня. Іван Олегович
ФЕРЕЛЕТИЧ, тваринник.

Щиро вітаємо
іменинників та бажаємо
здоров’я, щастя, успіхів
в усіх починаннях та
усіляких гараздів.

