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ПЕРВІСТОК Іван у селянській

родині Клименків з Германівської

Слободи Обухівського району на�

родився 12 серпня 1926 року, зго�

дом за ним з'явились на світ ще

шість хлопчиків і дві дівчинки.

Дід Івана Марковича до револю�

ції був бухгалтером на цукровар�

ні, а батько вже очолював кол�

госп імені Будьонного. 

До війни хлопчик встиг закін�

чити 7 класів. На початку війни

батько пішов на фронт, а напри�

кінці лютого 1943�го року 16�літ�

нього Івана вивезли на сільгосп�

роботи до Німеччини. Після нев�

далої втечі від господині підліток

опинився у концтаборі. Від неми�

нучої смерті їх визволили амери�

канські війська. Перебування у

фашистській неволі та зоні оку�

пації союзників могло б дорого

коштувати Іванові (тоді колишніх

в'язнів концтаборів з Німеччини

ешелонами везли прямо до Сибі�

ру). Але його врятував батько,

який дослужився до начальника

штабу полку. Тож Іван поповнив

лави діючої армії. Після війни

вступив до Рязанського танково�

го училища. 

ВІКТОР ОСТРИНСЬКИЙ наро�

дився у Білорусі 1954 року, у селі

Боровичі. У дев'ятнадцять закін�

чив Краснобережський радгосп�

технікум, а потім, після строкової

служби у лавах Радянської армії,

доля закинула його в Україну. Ви�

щу освіту здобув в Українській

сільгоспакадемії за спеціальністю

механізація сільського господар�

ства. 

Перший досвід господарю�

вання на землі опанував відпрац�

ювавши два роки головним інже�

нером колгоспу «Ленінський

шлях». Потому одразу його було

призначено головою правління

колгоспу ім. Тельмана у Старих

Безрадичах Обухівського району

Київщини. Як розповідає Віктор

Костянтинович, господарство бу�

ло занедбане, «потенціальні кан�

дидати, що мали бути призначені

на посаду голови цього колгоспу,

якось раптово віднаходили в себе

масу різних хвороб, будь�який

привід, аби не йти туди». У пер�

ший рік головування середня

врожайність озимої пшениці у

господарстві ледь дотягувала до

Іван КЛИМЕНКО. Портрет

ІнтерАГРО 2011: 
точка перетину інтересів
ЗНАЙШЛИ своїх клієнтів на ви�

ставці і в компанії «Пан Кроль»,

яка займається промисловим

крільництвом, відроджуючи на�

ші давні вітчизняні традиції та

доповнюючи їх світовим досві�

дом. «Ми спостерігаємо сьогод�

ні підвищений інтерес до кріль�

ництва в Україні. Звичайно, на�

ша галузь тільки розвивається,

але треба відмітити, що до 1989

року ми були завжди лідерами

цьому напрямку. І потрібно зно�

ву відроджувати та підіймати

крільництво. Це навіть набагато

цікавіше, ніж вирощування тих

самих свиней, – переконує нас

директор Артур Гадун. – А від

виставки ми очікуємо якомога

більше замовлень на обладнання

та партнерство у розвитку кріль�

ництва. На жаль, нашій галузі не

вистачає державної підтримки.

Потрібно дати людям нормальну

цінову політику, щоб м'ясо не

продавалося нижче собівартості,

бо його купляють сьогодні за

безцінь, а через 2�3 місяці ціна

на нього стає просто божевіль�

ною. Від цього заробляє не ви�

робник, а лише торгівля. Ми хо�

чемо мати нормальні та прозорі

ринки по м'ясу, зерну і всьому

ішому».

Фермери із задоволенням

оглядали сучасну техніку. У при�

ватних розмовах, правда, зізна�

валися, що ціни у 2011 році на

виставці порівняно з минулоріч�

ними стали значно «кусатися».

«Тут представлена переважно ве�

лика, хороша і дорога техніка. А

мені потрібна техніка трохи мен�

ших габаритів. Я готовий сьогод�

ні витратити 150 тис. грн на неї,

не більше», – пояснив нам, зо�

крема Олександр Онупрієвич,

фермер з Фастівського району. –

«А так, звичайно, є на що поди�

витися. Шукаю ґрунтообробну

техніку, засоби для переробки

кормів, аналоги радянських

устаткувань, які могли б переро�

бляти зелені корма у такому ви�

гляді, щоб їх споживала птиця та

свині». Приблизно такі ж відпо�

віді можна було почути усіх опи�

таних відвідувачів.

Поділився враженнями і

Володимир Семеняка, голова

Яготинської районної ради Київ�

ської області: «На виставці пра�

цюємо по всім напрямкам: посів�

ний матеріал, вивчаємо передо�

вий досвід. Ми потім збираємо

всіх голів господарств та агроно�

мів у регіоні і обговорюємо, як

жити далі. А вижити ми сьогодні

можемо завдяки ярій пшениці,

оскільки люди вже не підтриму�

ють тих власників земельних па�

їв, які розраховуються з ними

тільки кукурудзою. Людям хо�

четься отримати на паї пше�

ницю, борошно, оскільки всі

тримають курей, худобу. І зараз

яра пшениця, соняшник, соя, ку�

курудза – оце наш інтерес на ви�

ставці. І ми тут знайшли все, що

потрібно для роботи».

Та не тільки визнаних фахів�

ців і підприємців можна було по�

бачити на ІнтерАГРО 2011. Сту�

дентська молодь – майбутні про�

фесіонали аграрної сфери також

знайомились з новими техноло�

гіями та ринком. Викладач Біло�

церківського національного аг�

рарного університету Людмила

Решкілова привела сюди своїх

вихованців: «Дехто до сих пір ду�

має, що робота в сільському гос�

подарстві не перспективна. А я

хочу показати їм на прикладі ви�

ставки, що є усі можливості для

розвитку. У нас в аграрній сфері

попереду прекрасне майбутнє і

робота завжди буде». 

Сергій Руженцев

Початок на стор. 1, 11
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Заслужений працівник 
сільського господарства України
НОВИЙ ПРОЕКТ Три роки поспіль в рубриці «Особистість» ми розповідали про видатних
фахівців сільського господарства, удостоєних звання «Герой України». Проте слава і гордість
українського агропрому не обмежується лише ними. Величезній когорті кращих представників
аграрної галузі за високі досягнення і невтомну працю було присвоєно почесне звання «Заслужений
працівник сільського господарства України». Лише за часи незалежності України цієї відзнаки
удостоєна 2461 особа. • Сьогодні в рамках нового проекту ми продовжуємо розповідь про
заслужених аграріїв Обухівського району на Київщині, розпочату в попередньому номері.

Прослуживши вісім років,

Іван Маркович повернувся до

рідної, тепер уже не Германів�

ської, а Красної Слобідки. По�

працювавши у школі і створивши

власну родину з односельчанкою

Тетяною, колишній танкіст пішов

навчатися до Київської сільсько�

господарської школи підготовки

голів колгоспу. Вагань щодо

вибору життєвого шляху не було:

хліборобський син завжди тяг�

нувся до землі, та й приклад бать�

ка надихав – він на той час голо�

вував у колгоспі ім. Ворошилова.

Потім заочно закінчив агро�

номічний факультет Київської

сільгоспакадемії, адже працював

агрономом від Григорівської

МТС при колгоспі «Україна» у

Семенівці. 

Головою колгоспу «Червоний

шлях» у сусідній Перегонівці Іва�

на Марковича обирають 1955 ро�

ку. Крім тваринницьких ферм, га�

ражів та тракторного стану він

опікувався житловим будівниц�

твом. Господарство набирало

обертів і демонструвало впевнені

успіхи, на банківському рахунку

мало 400 тисяч карбованців.

З 1960 року, впродовж понад

30�ти років, Іван Маркович прац�

ював головним агрономом кол�

госпу «Червоний хлібороб» під

керівництвом легендарного голо�

ви, Героя Соціалістичної праці

Івана Федоровича Кабанця, іме�

нем якого потім назвали цей кол�

госп. Господарство славилося ви�

сокими врожаями, було флагма�

ном виробництва. Тому головний

агроном неодноразово отримував

золоті та срібні медалі Виставки

досягнень народного господар�

ства, був нагороджений орденом

Трудового Червоного прапора. А

1967 року указом Президії Вер�

ховної Ради УРСР йому було

присвоєне почесне звання «За�

служений агроном УРСР».

Колгосп був зразково�показо�

вим і сюди постійно привозили

високих гостей, як з усього Сою�

зу, так із�за кордону, бо не сором�

но було показати плоди сумлінної

людської праці. Хто лише тут не

бував: і Вальтер Ульбріхт, і Фідель

Кастро, і Петро Шелест.

Через життєві перипетії Іван

Маркович закінчив навчання у

сільгоспакадемії лише у 70�х роках

і став дипломованим агрономом

уже маючи звання заслуженого.

Іван Маркович мав добрий

організаторських хист, любив му�

зику і сам грав на багатьох інстру�

ментах.

У 1976 році пішов на заслуже�

ний відпочинок, але неспокійна

душа не дозволяла полишити ро�

боту: продовжував на громадсь�

ких засадах працювати головою

ревізійної комісії.

Разом з Тетяною Семенівною

виростили трьох синів і доньку.

Старший Олександр пішов бать�

ківським шляхом – присвятив

життя сільському господарству.

Помер Іван Маркович Кли�

менко 26 червня 1996 року. Вдяч�

ні  земляки вшанували його

пам'ять меморіальною дошкою

на будинку Краснослобідської се�

редньої школи.

Відомий на Обухівщині рід

Клименків сьогодні налічує 156

осіб. Він дав країні агрономів і ін�

женерів, кібернетиків і лікарів,

вчителів та будівельників. Семе�

ро з них удостоєні звання «Заслу�

жений працівник» різних галузей

народного господарства. Люди,

які вміли так добре працювати,

виростили собі гідну зміну. І сьо�

годні їх діти і онуки продовжують

благородну батьківську справу.

Олесь Євтєєв

Заслужений агроном з династії Клименків

18 ц/га. Поступово, за 4 роки її

врожайність підняли до 31 ц/га,

застосувавши англійську інду�

стріальну технологію. Не багато,

але принаймні вище середньоста�

тистичних того часу 24 ц/га. На

одному полі отримали 61 ц/га, що

спричинило справжній фурор у

районі. Відтоді урожайність ниж�

че 40 ц/га по колгоспу не падала.

«Я не кажу, що ми щось нове ви�

гадали, – каже Віктор Костянти�

нович. – Ці індустріальні техно�

логії були розписані і радянськи�

ми вченими. Просто вони не за�

стосовувалися. Я ж був молодий,

завзятий, мені цікаво було це ви�

пробувати». 

Високі врожаї дали змогу

впритул зайнятися соціальною

сферою: збудували новий дитя�

чий садок, нову школу. Третіми в

Україні поставили в селі цифрову

АТС, провели 38 кілометрів газо�

проводу по селу, будували багато

житла. Саме доступність житла,

за словами нашого співрозмовни�

ка, і стала 1998 року однією з

причин того, що довелося зали�

шити посаду, зокрема і через кон�

флікти щодо приватизації. Про�

те, як доводить життя, голова

колгоспу, якщо він справжній го�

лова, ніде не пропаде.  

Тож, заснувавши фермерське

господарство «Гощівське», Віктор

Остринський два роки фермеру�

вав на 50 гектарах. А його еколо�

гічно чисту продукцію скуповував

весь Київ. Тоді я відчув, – зізна�

ється господар, – що таке прац�

ювати самому на себе». Поки

фермером він успішно вирощував

овочі, картоплю, впроваджував

нові технології агровиробництва,

у колгоспі помінявся не один го�

лова… Тож люди прийшли з про�

ханням знову очолити господар�

ство. Віктор погодився і знову по�

чав відбудовувати руїни тепер вже

реорганізованого колективного

сільгосппідприємства «Колос».

З'ясувалося, що за два тижні до

призначення головою, КСП «Ко�

лос» вже було оголошено банкру�

том. А банкрутство господарства

– це позбавлення роботи багатьох

працюючих. 

Тож пан Остринський засну�

вав ЗАТ «Житняк», а всі заробле�

ні за два роки кошти витратив на

сільгосптехніку, уклав мирову

угоду з кредиторами і поступово

з ними розрахувався, почав прац�

ювати на орендованих у людей

землях. 

Протягом п'яти років спробу�

вав Віктор Остринський життя

посадовця – до 2010 року очолю�

вав Обухівську райдержадміні�

страцію. Фермерське господар�

ство продовжувало працювати, бо

перетворилося на родинну справу,

якому Віктор Петрович радо до�

помагав й порадами, й досвідом.

«Та й часу на державній посаді

практично не було, – розповідає

він. – Як вдавалося на вихідні

вирватися у поле, то це було про�

сто свято». Почесне звання «За�

служений працівник сільського

господарства України» отримав за

роботу на посаді голови фермер�

ського господарства «Гощівське». 

Наразі, вже на пенсії, Віктор

Костянтинович продовжує розбу�

довувати фермерське господар�

ство з тим же молодіжним запа�

лом. Тут традиційно вирощують

екологічно чисті овочі. Особливо

пишаються землею. «Це ж родю�

чі, – говорить він, – пойменні зе�

млі. Якщо ви спробуєте, примі�

ром, буряки одного сорту з іншо�

го поля і з мого, то більше ніколи

не будете їсти інші. Мої набагато

смачніші, солодші». 

Нещодавно в господарстві по�

чали займатися свинарством.

Адже, на переконання пана Ос�

тринського, той, хто не займаєть�

ся тваринництвом на селі, той

просто «времєнщик». Робота у

тваринництві – це щоденна копі�

тка праця з живими істотами

протягом цілого року, яка вима�

гає особливої уваги і не терпить

помилок. У планах фермерського

господарства – наростити пого�

лів'я до десяти тисяч особин і ви�

робництво власної, екологічно

чистої продукції. 

Павло Мороз

Молодий і завзятий

Віктор ОСТРИНСЬКИЙ

Іван Маркович КЛИМЕНКО з братами 


