
ОТ І ПРИЙШЛА ВЕСНА. І знову,

як і кожного року, на початку

травня ми зі щемом у серці відзна'

чаємо свято Великої Перемоги.

Все далі від нас вікопомні події

травня 1945'го, проте справжні

масштаби Великої Війни просту'

пають саме з відстані часу. 

Україна внесла вагомий вклад

у перемогу над ворогом як на пе'

редовій, так і в тилу. Вона дала ра'

дянським Збройним Силам

6 мільйонів військових, і кожен

другий із них загинув на фронті. Із

11603 воїнів, які в роки війни за

бойові подвиги були удостоєні

звання Героя Радянського Союзу,

2072 – українці, причому 32 із них

удостоєні цього звання двічі, а

один – Іван Кожедуб – тричі. Із

7 мільйонів нагороджених ордена'

ми і медалями, українців – 2,5 мі'

льйони. 

Із 15 фронтів, що діяли в пе'

ріод війни, більше половини очо'

лювали маршали і генерали – ви'

хідці з України (І.Опанасенко,

М.Кирпонос, С.Тимошенко,

А.Єфіменко. І.Черняховський,

Р.Малиновський, М.Ватутін та

інші). Історія розпорядилася так,

що акт капітуляції Японії 2 верес'

ня 1945 року в Тихому океані на

борту лінкора «Міссурі» від імені

СРСР підписав 40'річний генерал

Кузьма Дерев'янко – родом із села

Косинівка на Черкащині. 

Складовою частиною зброй'

них сил СРСР були загони парти'

зан та підпільників. На території

України діяло близько 60 парти'

занських об'єднань, понад 2 тис.

загонів та груп, численні підпільні

організації. Багато українців брали

активну участь у русі опору в за'

хідноєвропейських країнах. 

Одним із таких борців'анти'

фашистів був колишній лейтенант

Червоної Армії Василь Порик,

уродженець села Соломірки

(тепер Порик) Вінницької області.

Втікши з табору, він успішно ке'

рував у Франції діями створеного

ним партизанського загону і став

тамтешнім національним героєм. 

Але й ціну за Перемогу наш

народ заплатив надвисоку – у 1945

році в Україні залишилось лише

27,4 млн осіб із 41,7 млн, що про'

живали у 1941 р. Демографічні

наслідки від цих втрат Україна від'

чуває й нині. 

Як часто, згадуючи ту страшну

війну і Велику Перемогу, ми зосе'

реджуємося на військовій стороні

справи: обороні та наступі, фрон'

тах, битвах. Подвиг радянських

солдатів, котрі свої життя віддали

в боротьбі з ворогом, заслуговує

на найвищу шану. Проте, за зве'

деннями Совінформбюро якось

забувається, що військові операції

– це ніби вершина кривавого айс'

бергу війни. Підвалини перемог у

будь'які часи куються в тилу. Тому

не варто забувати ту боротьбу,

котра точилася не на полі бою, а

на хлібному лані. Адже ніяка армія

без хліба воювати не може.

У кожної епохи свій критерій,

своє мірило людських можливо'

стей. Сучасним поколінням, роз'

бещеним комфортом побуту, зда'

ється майже неймовірним подвиг

фронтовиків і працівників тилу.

Проте вчинки, котрі лежать за ме'

жами людських можливостей,

були нормою в обставинах, котрі

самі далеко виходили за межі

норми.
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Красно вітаємо 
з Великоднем і 
Травневими святами!
ЦЬОГО року травень видався

щільним на свята. Дещо спіз'

нившись календарем, Велик'

день випав на 5 травня, посере'

дині між Першотравнем та

Днем Перемоги. Кабмін своїм

розпорядженням заздалегідь

подбав про «створення сприят'

ливих умов для святкування» і

дав можливість нашим співвіт'

чизникам відпочивати третину

місяця. Щоправда селян такий

графік відпочинку не обходить,

бо посівна вихідних не знає. Але

трударі викроюють вільні хви'

лини, щоб вшанувати всіх при'

четних до травневих свят.

Стята 1 і 9 Травня – відно'

сно нещодавні свята, письмові

ж згадки про святкування Вели'

кодня сягають ІІ ст. І вже відто'

ді були суперечки з приводу

дати і самого свята. Так, церкви

Малої Азії, наслідуючи Іоанна

Богослова, відзначали Пасху

разом з іудеями 14'15 нісана на

спомин про хресні страждання

та смерть Спасителя. Римські ж

церкви, наслідуючи апостолів

Петра й Павла, святкували в на'

ступну за єврейською Пасхою

неділю, як радісний спогад про

Воскресіння. 

Ці суперечки були розв'язані

тільки на Нікейському вселен'

ському Соборі 325 року. Собор

схилився до римської практики

та зазначив, що Пасха має свят'

куватися християнами обов'яз'

ково окремо від юдеїв і обов'яз'

ково в неділю, яка слідує за пов'

ним місяцем. Однак і тут вини'

кли розбіжності, пов'язані з різ'

ними циклами та методами ви'

раховування пасхалії.

Розходження між датами

православного Великодня і ка'

толицького зумовлене різницею

в даті церковних нових місяців і

різницею між сонячними ка'

лендарями – 13 днів в XXI сто'

літті. Католицький Великдень у

45% випадків на тиждень рані'

ше за православний, у 30% ви'

падків збігається, 5% – різниця

в 4 тижні, і 20% – різниця в 5

тижнів. Як не дивно, із усіх

практичних формул, запропо'

нованих для обчислення Пасхи,

найбільш зручні та прості нале'

жать видатному німецькому

вченому Карлу Фрідріху Гаусу.

Цьогорічна щільність свят

оголила інформаційний про'

стір. Тому цей випуск «Агропро�
фі» ми присвятили тим, без кого
нинішній хліб був би гірким –
нашим ветеранам. 

Продовження на стор. 3

Без хліба перемоги не буває

СВІТОВІ РИНКИ
БІРЖОВІ ТОРГИ

Ціни на сільгосппродукцію
на світових товарних біржах
станом на 6 травня 2013 року

ГОРДІСТЬ ВІТЧИЗНИ
ПРО ВОЄННІ БУДНІ. 
СПОГАДИ РЯДОВОГО ВЕТЕРАНА
«Танків не підривав, літаків не збивав,
можу просто розповісти про свої воєнні
будні. Вам трапився скромний ветеран», "
так розпочав бесіду Віктор Вікторович Сук,
рядовий 1241 полку 375 Харківсько"
Бухарестської Червонопрапорної
стрілецької дивізії. 
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РИНОК І ЦІНИ
ВНУТРІШНІ ЗАКУПІВЕЛЬНІ ЦІНИ

Закупівельні ціни на зернові та
олійні культури, встановлені на
зерноприймальних потужностях
провідних вітчизняних
агропідприємств.

1110
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ГОРДІСТЬ ВІТЧИЗНИ
ПРИБОРКУВАЧ ´ТИГРІВª ТА ´ПАНТЕРª

Валентин Іванович Костенко народився в славному
місті Ізюмі на Харківщині 1924"го, тож 21 червня
1941 року він, як і більшість його однолітків, закінчив
середню школу. Ніхто тоді й не уявляв, що 22 червня
для радянських людей закінчилося багато що – мир
і спокій, добробут і зростання.

ГОРДІСТЬ ВІТЧИЗНИ
СОЛДАТ ВИЗНАЧНИХ БИТВ

Іларіон Мусійович Кравченко належить до покоління,
котре на своїх плечах винесло тягар найстрашнішої
війни в історії людства. Він народився приреченого
1924"го. Це покоління завжди і всюди було в перших
рядах – і на фронті, і після війни, бо по"іншому вони
просто не вміли.

ПЕРЕДПЛАТА�2013
Шановні читачі! Розпочалась передплата�2013!

Передплачуйте газету «АГРОПРОФІ» на 2013�й рік 
у будь�якому поштовому відділенні за каталогом 

або через Редакцію за тел. (044) 227�93�55.
Передплата на газету триває протягом всього року.

ЧИТАЙТЕ НАС І БУДЬТЕ ЗАМОЖНИМИ!

Наш індекс:98990

Антоніна Афанасіївна та Леонід Петрович АРТЕМЕНКИ із c.Прибужани на Миколаївщині. Про долю подружжя ветеранів читайте на стор. 7�9



Фахівці Міністерства дохо)

дів і зборів готові до спів)

праці з представниками аг)

рарного бізнесу та профіль)

них бізнес)асоціацій задля

детального обговорення пи)

тання підвищення ефектив)

ності та конкурентоспро)

можності сільськогосподар)

ської галузі шляхом удоско)

налення податкової політи)

ки у цій сфері, передає прес)

служба відомства.

ТАКІ ЗАХОДИ передбачені На'

ціональним планом дій на 2013

рік, затвердженим Указом Прези'

дента України для впровадження

Програми економічних реформ на

2010'2014 роки.

У повідомленні йдеться, що

відповідно до Плану робоча група

у складі фахівців Міністерства до'

ходів і зборів, Міністерства фінан'

сів і Міністерства економіки та

торгівлі проводить інвентаризацію

існуючої системи податкових пільг

і детальний аналіз їх ефективності.

Зокрема, вивчається вплив пільго'

вого оподаткування галузевої

спрямованості на економічне зро'

стання галузі, а також пільгового

оподаткування соціальної спрямо'

ваності – на зменшення рівня цін

на товари, звільнені від оподатку'

вання. Процес інвентаризації по'

даткових пільг є довготривалим і

потребує аналізу ефективності

пільгового оподаткування не ста'

ном на певну дату, а в динаміці.

Інвентаризація пільг аграрно'

го сектора має на меті, з одного

боку, збереження державної під'

тримки виробників сільськогос'

подарської продукції, а з іншого –

недопущення використання спец'

режиму оподаткування у схемах

ухилення від сплати податків. Фа'

хівці Міндоходів констатують, що

сьогодні розповсюдженою є прак'

тика, коли пільговий режим опо'

даткування використовується

крупними агротрейдерами для

ухилення від оподаткування за ра'

хунок використання схем оптимі'

зації і фактично не виконує свою

функцію стимулювання розвитку

сільськогосподарської галузі.

На сьогодні розглядаються де'

кілька варіантів реформування

пільгових податкових режимів для

сільського господарства з метою їх

вдосконалення та збереження

ефективної держпідтримки галузі.

Зокрема, на сьогоднішній день

у рамках державної підтримки

сільськогосподарської галузі в Ук'

раїні функціонує спеціальний

режим оподаткування для агро'

підприємств – одна з найбільших

галузевих пільг з ПДВ. Цей режим

оподаткування передбачає, що

суми ПДВ, отримані від покупців

у складі вартості поставлених

сільськогосподарських товарів

(послуг), не платяться до бюдже'

ту, а перераховуються на власні

спеціальні рахунки сільгосптова'

ровиробників і залишаються в їх

розпорядженні.

Тільки протягом 2012 року в

розпорядженні сільськогосподар'

ських товаровиробників було за'

лишено 14,732 млрд гривень. Крім

того, сільськогосподарські під'

приємства отримують компенса'

цію від переробних підприємств за

поставлене м'ясо в живій вазі і мо'

локо. Джерелом цієї компенсації

також є сума ПДВ, не сплачена до

державного бюджету. Сума такої

компенсації за 2012 рік становить

1,077 млрд гривень.

Разом з тим, зростання пільг,

що надаються сільськогосподар'

ським підприємствам по сплаті

ПДВ, не відповідає зростанню об'

сягу сільськогосподарської про'

дукції. Починаючи з 2007 року

такі пільги ростуть щорічно в се'

редньому на 40%, у той час як зро'

стання обсягів сільськогосподар'

ської продукції з 2007 року не пе'

ревищує 20% (крім врожайних

2008 і 2010 років).

На даний момент розгляда'

ються декілька варіантів реформу'

вання такої пільги з метою її удос'

коналення та забезпечення дер'

жавної підтримки цієї галузі, в

тому числі, перехід на загальну
систему оподаткування податком
на додану вартість із застосуван�
ням зниженої ставки податку у
розмірі 7% для операцій з постав�
ки сільськогосподарськими під�
приємствами сільгосппродукції
власного виробництва.

Крім того, Національним пла'

ном дій на 2013 рік передбачено

реформування фіксованого сільсь�
когосподарського податку, який

на сьогодні обчислюється від не'

змінної нормативної грошової

оцінки земель, зафіксованої на

рівні 1995 року. Міндоходів вважає

за доцільне запровадити норма�
тивну грошову оцінку земель
сільськогосподарського призна�
чення з урахуванням коефіцієнтів
індексації та диференціації для
різних видів сільгоспвиробництва.

Кабмін затвердив
обсяг посівного фонду
Кабінет Міністрів України за�
твердив сумарний обсяг дер�
жавного посівного фонду в роз�
мірі 134 тис. тонн, що становить
не менше 5% від загальної по�
треби держави, повідомила
прес�служба Мінагрополітики.
Згідно з повідомленням, повні�
стю фонд буде сформований до
2020 року за рахунок щорічного
поповнення на 15 тис. тонн на�
сіння. У міністерстві пояснили,
що посівний фонд дозволить
здійснювати пільгове забезпе�
чення сільгосппідприємств, які
не виробляють насіння або
мають обмежені можливості
для його виробництва.
Крім того, Мінагрополітики по�
відомило, що станом на 1 квітня
цього року в Державному ре�
зервному насіннєвому фонді є
10,2 тис. тонн насіння ярих куль�
тур, зокрема 0,452 тис. тонн
пшениці й 3,022 тис. тонн ячме�
ню, а також 2,185 тис. тонн куку�
рудзи, 0,221 тис. тонн соняшни�
ка, 0,351 тис. тонн гороху, 0,429
тис. тонн гречки, 0,592 тис. тонн
проса, 1,564 тис. тонн сої, 0,716
тис. тонн вівса і 0,722 тис. тонн
картоплі. Цей запас, за даними
міністерства, дозволяє провести
сівбу на площі близько 200 тис.
га, що становить 40% від прог�
нозованих площ пересівання
озимих культур.

Побори з сільгосп�
техніки відмінять?
Технічний огляд сільськогоспо�
дарської техніки, яка не виїж�
джає на національні автомо�
більні дороги, планується скасу�
вати до кінця травня цього
року, повідомив міністр аграр�
ної політики та продовольства
Микола Присяжнюк.
«Ми як міністерство пропонує�
мо ввести скасування техогляду
техніки, яка не виїжджає на на�
ціональні автотраси – на будь�
яку, яка на них не виїжджає. Я
думаю, що до 25 травня ми це
введемо», – сказав міністр, від�
повідаючи на запитання журна�
лістів у Харкові.
Ініціатором скасування обов'яз�
кового техогляду такої сільсько�
господарської техніки є Мін�
агрополітики. Пропонується, що
це буде визначено відповідною
постановою Кабінету Міністрів
України. «Зараз за дорученням
прем'єра цей механізм доо�
працьовується, щоб не було
зловживаннь», – сказав М.При�
сяжнюк.
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Податкові зміни для АПК 
пропонують обговорити

ПРОТЯГОМ трьох місяців в Україні

діють нові тарифи на ветеринарні по'

слуги. У лютому цього року Міністер'

ство аграрної політики та продоволь'

ства України затвердило наказ, в

якому визначило тарифи за послуги,

які надають фахівці ветеринарної ме'

дицини. Вартість ветеринарних послуг

була переглянута і зменшена, передає

прес'служба відомства. 

Сьогодні за клінічний огляд коро'

ви та коня сплачується 12 грн, за

свиню доведеться заплатити 10 грн. За

клінічний огляд дрібної рогатої худо'

би селяни сплачуватимуть 9 грн, птиці

– 1,5 грн, бджолосім'ї – до 17,5 грн,

риби – майже 4 грн, собаки чи кота –

11,5 грн.

Також значно впав у ціні процес

ідентифікації худоби. На цей крок

пішли для того, щоб взяти на облік

якомога більше тварин. Так, ідентифі'

кація коштує 24 гривень 80 копійок.

Знизити ціну до мінімуму на послугу

вдалося завдяки тому, що ветеринар'

ний паспорт і ветеринарна картка, які

раніше були документами суворої звіт'

ності, втратили цей статус.

«Ми створили всі умови для того,

щоб ця послуга стала доступною для

одноосібників. І дійсно, до ветерина'

рів звернулося багато одноосібників,

які утримують худобу, для того щоб за'

реєструвати та ідентифікувати її. Зав'

дяки цьому не тільки забезпечується

стабільна епізоотична ситуація в краї'

ні, а й селяни отримують можливість

мати дотацію за утримання молодня'

ку ВРХ», – зазначив голова Держвет'

фітослужби Володимир Горжеєв.

Нагадаємо, раніше міністр аграрної

політики та продовольства Микола

Присяжнюк зазначав, що покращенню

ситуації в галузі тваринництва сприя'

ло спрощення у 2012 році процедури

ідентифікації худоби та зменшення

вдвічі її вартості. Міністр наголошував,

що проведення ідентифікації дає змогу

господарям отримати доступ до дер'

жавних дотацій. Держава ж таким

чином забезпечує контроль якості про'

дукції в ланцюзі «з лану до столу».

Розцінки ветеринарів 
доступні одноосібникам

Україна долучиться до ENPARD
ПРОТЯГОМ першого кварталу поточного року товарообіг

між Україною та країнами ЄС збільшився на 46% і сягнув

$2,5 млрд. До того ж вітчизняний АПК готовий до підпи'

сання угоди про Зону вільної торгівлі та угоди про Асоці'

ацію з ЄС, що підтвердили європейські фахівці. Про це під

час зустрічі з комісарами Європарламенту у Брюсселі пові'

домив міністр аграрної політики та продовольства Микола

Присяжнюк.

«Для аграрного сектору зустріч з єврокомісаром з аграр'

ного сектору є дуже важливою. Ми обговорили та вирішили

низку нюансів і дійшли висновку, що питань, які б заважали

підписати угоду про ЗВТ і Асоціацію з ЄС в аграрному сек'

торі, ні з боку України, ні з боку ЄС немає», – зазначив

очільник відомства.

Зі слів Миколи Присяжнюка, ЄС, своєю чергою, по'

сприяв виходу продукції вітчизняного агросектору на євро'

пейський ринок. Що ж до розвитку сільських територій, то

Україна отримала можливість долучитися до Програми

європейського сусідства щодо сільського господарства та

розвитку сільських територій ENPARD.

«Ми долучаємося до програми, яка існує в Європейсько'

му союзі – це програма ENPARD, що передбачає розвиток

сільських територій і кооперативів на селі. В Європі ця про'

грама вже дала свої результати. Європа вже відпрацювала

програму, яка передбачає технічну, фінансову допомогу для

створення кооперативів. А нам, після того як ми ліквідували

колгоспи, потрібно запропонувати ефективну форму госпо'

дарювання на селі», – наголосив Микола Присяжнюк. 



Валентин Іванович Костенко наро'

дився в славному місті Ізюмі на Харківщині

1924'го, тож 21 червня 1941 року він, як і

більшість його однолітків, закінчив серед'

ню школу. Розпочався випускний бал, кот'

рий закінчився вже вранці 22 червня. Ніхто

тоді й не уявляв, що 22 червня для радянсь'

ких людей закінчилося багато що – мир і

спокій, добробут і зростання, а юнакам,

котрі щойно отримали атестати зрілості,

свою чоловічу зрілість громадян і патріотів

доведеться доводити на страшних полях Ве'

ликої Вітчизняної.

Початок війни у Валентина викликав не

страх і відчай, а піднесення та ентузіазм.

Адже дітьми вони увесь час гралися у «чер'

воних» та «білих», покоління зростало на

фільмах про переможну Червону армію і

співало пісень «Якщо завтра війна, якщо

завтра в похід, будь сьогодні до походу гото'

вий». Молодь завчасно готувалася до май'

бутніх боїв – гартували тіло і дух, здаючи

норми ГПО, вивчаючи зброю та військове

спорядження в ОСОВІАХІМ. У суспільстві

панувало переконання, що якщо війна і

почнеться, то буде вона швидкою і пере'

можною – як біля Хасану чи Халхін'Голу

проти японців, чи в Карелії проти фінів.

Та старше покоління не поділяло енту'

зіазму молоді. Люди, що пережили жахи

Першої світової та Громадянської воєн

знали, що війна – це всенародне горе, що'

денна виснажлива праця і постійна загроза

смерті. Тому мати, коли почула від сусідки

звістку про оголошення війни, з розпачем

сказала: «Пропали мої сини». У сім'ї крім Ва'

лентина були ще старші сестра і брат Воло'

димир – гордість батьків, котрий у 1940 році

закінчив Сталінградське військове льотне

училище і служив на Далекому Сході.

Молодь, котра зростала в атмосфері па'

тріотизму, вже у перші дні війни почала

приступом брати воєнкомати, вимагаючи

відправити її на фронт. Аякже – війна ж бо

ось'ось закінчиться, і їм так і не випаде

здійснити свій подвиг. Та дійсність швидко

розвіяла передвоєнні міфи. Фронт сам по'

троху наближався до Харкова. У прифрон'

тових містах, в тому числі й Ізюмі, з юнаків'

призовників та добровольців формувалися

винищувальні батальйони, молодь масово

залучалася до будівництва оборонних спо'

руд: протитанкових ровів, окопів і траншей.

Для всього народу перший рік війни

став переломним не лише у кардинальній

зміні всього буття, але й свідомості. Ніхто

не очікував такого розгортання подій, таких

поразок і втрат. Потроху прийшло усвідо'

млення, що війна – це надовго, а боротьба

буде впертою і кривавою.

На початку листопада 1941 року війна

прийшла і в Ізюм. Німецькі війська впри'

тул підійшли до міста і фронт зупинився на

річці Сіверський Донець, котра огинає

місто з трьох боків. Таким чином будинок

Костенків опинився просто на передовій:

на городі були окопи, а під бабусиним бу'

динком обладнали дві кулеметні позиції. До

середини січня 1942'го всі спроби прорвати

оборону ворога були марними, і Валентин

потроху звик жити на війні. Він уже знав,

як за посвистом кулі визначити, чи далеко

вона летить, як ховатися під час артобстрілу

чи бомбардування. І ось нарешті 19 січня

1942 року Червона армія прорвала оборону

противника і відігнала ворога від Ізюма на

50'90 кілометрів.

На День Червоної армії – 23 лютого

1942 року – Валентина Костенка, котрому

тоді було лише 17 років і 8 місяців, призва'

ли до війська. Після тижневої підготовки

його відправили на фронт майже вдома –

під Лозовою. Валентин став винищувачем

танків – другим номером біля протитанко'

вої рушниці. Юнакові дуже пощастило –

першим номером у нього був Іван Вороб'

йов – досвідчений воїн, ровесник батька,

котрий був на фронті з перших днів війни і

добряче «нюхнув пороху». Він всьому нав'

чав молодого новобранця, а головне – спо'

кою і витримці, без яких на передньому краї

довго не проживеш. На рахунку Воробйова

вже було два підбитих танки і орден Черво'

ної зірки. Він був простим малограмотним

сільським чоловіком, проте мужнім, холод'

нокровним і загартованим бійцем.

Саме дядя Ваня, як називав старшого

товариша Валентин, навчив його всім сол'

датським премудростям, що дозволили

потім вижити на війні. Він казав: «Коли ти в

окопі – танк не страшний. Не бійся його.

Наблизиться – кидай під гусеницю гранату.

Якщо не зупинив гранатою – дочекайся,

поки переїде через окоп, і кидай ззаду на

моторний відсік пляшку із запалювальною

сумішшю. Підбити, підпалити танк, коли

він близько, не важко. Небезпека попереду

– це боротьба з екіпажем підбитого танку,

адже у них автомати, а у нас – карабіни. От

тепер, дійсно, тримайся!». Головна мудрість,

яку міцно засвоїв Валентин Костенко, про'

ста, як усе геніальне: «Ліниві на фронті

довго не живуть». Приміром, біжить солдат

в атаку, а тут щільний кулеметний вогонь.

Усі залягають і лінивий просто чекає – рап'

том зараз побіжиш далі, а розумний відразу

починає рити окоп, нагортаючи між собою

і смертю рідну землю. Адже перехід від

атаки до оборони може статися будь'коли, а

з укриття воювати безпечніше.

До травня 1942 року на їхній ділянці

фронту відбувалися бої місцевого значення,

та в десятих числах місяця ворог розпочав

масований наступ. А наступ – це, в першу

чергу, інтенсивна артпідготовка та масовані

удари авіації. Як розказує Валентин Івано'

вич, це неможливо описати словами – все

тремтить, все горить, все гуде. Здається,

сама земля втікає з'під ніг. Чекати початку

бою дуже страшно, проте коли бій почина'

ється, страх відходить на другий план.

Першу атаку ворога червоноармійці відби'

ли, відбили і обидві наступні. Бійці проти'

танкового взводу, в якому служив рядовий

Костенко, знищили один ворожий танк і

ще два – підпалили, проте й самі втратили

вісьмох товаришів.

Сили були нерівними, і якими б ге'

ройськими не були солдати, наступ мото'

ризованих чудовиськ голими руками не зу'

пиниш. Навіть патронів до карабінів була

обмежена кількість, а автомат мав лише ко'

мандир взводу. Після двох днів запеклих

боїв фронт було прорвано і почався найга'

небніший для солдата період – відступ. Бо'

ляче було відступати рідними місцями, ди'

витися у вічі своїм землякам, котрих ти не

зміг захистити і залишаєш на поталу воро'

гові. Відступали довго і важко – під артоб'

стрілом і бомбовими ударами авіації ворога. 
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Початок на стор.1
ПЕРШІ ТИЖНІ війни для України були жахливими

– менш ніж за три місяці гітлерівцями було захопле'

но значну частину території України і Київ. Величез'

ний індустріальний потенціал республіки потрібно

було у надкороткі терміни вивезти на Схід і знову за'

пустити у виробництво. Евакуація підприємств здій'

снювалася в дуже важких умовах постійного бомбар'

дування чи артилерійських обстрілів ворога. Незва'

жаючи на військові труднощі (поразки радянських

військ, швидке просування німців, певну розгубле'

ність місцевого керівництва і безгосподарність), з

липня 1941 року по середину 1942 року з України в

цілому вдалося евакуювати найголовніші промисло'

ві об'єкти і вивести їх на довоєнні потужності. 

Та не лише заводи вивозили на Схід. Евакуація

колгоспів і радгоспів з України здійснювалася пере'

важно до Поволжя та Казахстану. До середини осені

1941 року вдалося вивезти в радянський тил біля 2

млн тонн зерна та зернопродуктів, понад 6 млн голів

худоби, близько 26 тис. тракторів, різноманітне

майно колгоспів, радгоспів, МТС. До тилових райо'

нів СРСР евакуювали з України 40 тис. кваліфікова'

них сільськогосподарських працівників. Не вдалося

евакуювати, і ворогу дісталися понад 40 тис. тракто'

рів, 900 тис. тонн зерна та зернопродуктів, 87% пого'

лів'я худоби. 

Та чи вистояла б країна у протистоянні із най'

жорстокішим ворогом у своїй історії, якби не само'

віддана праця жінок'трудівниць, котрі без ремству'

вань здійснювали свій щоденний подвиг? У напівго'

лодних селах, що залишилися без

чоловіків, солдатські матері і

вдови запряглися у плуги і боро'

ни, вирощували хліб і нове поко'

ління, піднімаючи на ноги своїх і

чужих дітей та онуків. Самі недої'

даючи, вони останній окраєць від'

давали для фронту.

Ще однією жорстокою реаль'

ністю воєнних та повоєнних років

було використання праці підлітків

і навіть дітей, котрі у неопалюва'

них цехах, а то й під відкритим

небом підставляли під ноги

ящики, щоб дістати до верстатів, і

нарівні з дорослими кували спіль'

ну перемогу. Бо від того, наскільки

був міцний і сильний тил, залежа'

ла і перемога Червоної Армії на

полях битв Великої Вітчизняної.

З липня 1941 року по серпень

1945 року промисловість дала

армії понад 12 млн. гвинтівок і карабінів, більше 6

мільйонів пістолетів'кулеметів, майже півтора міль'

йона ручних та станкових кулеметів; 351,8 тисяч мі'

нометів; 482,2 тисяч гармат (усіх видів та калібрів);

понад 102 тисячі танків і самохідних гармат; більше

ніж 112 тисяч бойових літаків. За війну армія витра'

тила 427 мільйонів снарядів і мін, 21 мільярд патро'

нів. Військам було доставлено 40 мільйонів тонн

продовольства, 38 мільйонів шинелей, 73 мільйони

гімнастерок, 64 мільйони пар шкіряного взуття.

Радянський народ звершив в роки війни великий

трудовий подвиг, рівного якому не знало людство.

Тил Радянської Армії виявився міцним і витримав усі

випробування військового лихоліття. Звісно, наші

союзники, США та Великобританія, допомагали бо'

йовою технікою, транспортними засобами, військо'

вими матеріалами, продовольством. Проте загальний

обсяг їхніх поставок склав лише 4% того, що було ви'

роблено для фронту вітчизняною промисловістю.

За радянських часів боротьба з німецько'фа'

шистськими загарбниками завжди була в центрі па'

тріотичного виховання молоді, проте часто війна по'

давалася у спрощеному вигляді великих перемог і ве'

ликих жертв. Узагальнення потрібні, проте вони пе'

ретворюють історію на лубок. Справжня правда Ве'

ликої Вітчизняної складається з особистих правд її

учасників. 

Тому потрібно слухати щирі індивідуальні історії

ветеранів, доки ще вони можуть їх нам розповісти.

Щоб знати правду про війну, ми продовжуємо тра'

диційну підбірку матеріалів, присвячених трудовим і

бойовим подвигам наших співвітчизників, які були

вихідцями з села, чи присвятили своє життя сільсь'

кому господарству. Бо ж і медаль за бій, і медаль за

труд – із одного металу ллють.

Без хліба перемоги не буває

Валентин КОСТЕНКО, серпень 1945 року

Приборкувач «тигрів» та «пантер»



Спека стояла неймовірна, а у

винищувачів танків навантаження

значно більше, ніж у простого піхо'

тинця. Крім звичного набору сол'

дата, потрібно було нести і проти'

танкову рушницю, котра важить 16

кілограмів, а ще сумку з патронами

для неї, дві протитанкові гранати,

дві пляшки із запалювальною су'

мішшю. Від такого вантажу плечі

опухали і боліли. 

Дуже дошкуляла спека, а пити

не дозволяли – біля усіх криниць

стояло по двоє вартових. Ті з сол'

дат, хто зміг десь роздобути води і

напитися, через 3'4 кілометри вже

не могли йти далі, і їх просто зали'

шали. Великих втрат зазнала наша

армія під час цього відступу – ба'

гато полягло у боях та потрапили в

полон. Так відкочувався фронт

Донськими степами аж до Кавказу.

У липні 1942'го в районі Міле'

рово під час відбиття ворожої атаки

Валентин Костенко був поране'

ний. Після одужання продовжив

воювати, але був удруге поранений

в березні 1943'го. Знову госпіталь,

знову боротьба з болем і намагання

скоріше одужати і стати в стрій. Та

молодого, але вже досвідченого

солдата, котрий мав повну середню

освіту, після госпіталю направили

до навчального полку, де відбувала'

ся підготовка молодших команди'

рів. Навчався він дуже старанно,

тож по закінченні підготовки йому

присвоїли звання старшини і зали'

шили в сержантській школі ін'

структором. Так би він і продовжу'

вав готувати кадри для армії, та

через рік Валентина відібрали для

навчання на курсах комсоргів ба'

тальйонів при 1'й Гвардійській

армії. Після навчання новоспече'

ний комсорг почав службу у 30'й

стрілецькій Київсько'Житомирсь'

кій Червонопрапорній дивізії. Він

став комсоргом 3'го батальйону

256 стрілецького полку.

Комсорг батальйону на фронті

– смертник №1, адже він разом із

командиром мав підіймати солдат

в атаку, і не лише словом, але й

власним прикладом. Тому й в

строю комсорг перебував місяць'

півтора, а далі – як пощастить: або

поранення, або смерть. Старшина

Костенко протримався 3 місяці,

хоча за спинами солдат не ховався.

Потім отримав важку контузію від

вибуху снаряда і більше місяця пе'

ребував у польовому госпіталі. Ви'

писали його як частково здорово'

го, адже контузія так швидко, на'

віть у молодого здорового парубка,

не минає. Лікарі сказали – на пе'

редову тобі поки що не можна. Але

й без діла на фронті ніхто не си'

дить, і тимчасово непридатного до

бою комсорга призначили секрета'

рем політвідділу дивізії. 

Тут треба сказати хоч кілька

слів про політроботу в армії. Ще в

часи Громадянської війни для кон'

тролю над командирами, котрі

часто були із офіцерів'дворян, було

запроваджено інститут комісарів. У

той період це був виправданий

захід, проте в подальшому занадто

великі права комісара призвели до

такого собі «двовладдя» в армії,

котре викликало певні «тертя» між

командиром і комісаром, котрі

могли мати різні погляди на бойову

обстановку та шляхи виходу з неї.

У жовтні 1942'го інститут коміса'

рів скасували, і командир став осо'

бисто відповідати за всі справи у

своєму підрозділі, натомість запро'

вадили посаду заступника коман'

дира по політичній частині – зам'

політа чи політрука, як їх називали. 

Взагалі партійні організації

Червоної армії внесли гігантський

вклад у перемогу над ворогом. Ло'

зунг «комуністи – вперед» був не

словесною формулою, а стилем

життя. «Щоб не говорили нині, але

організатором перемоги над фа'

шизмом була саме Комуністична

партія, – говорить Валентин Іва'

нович, – комуністи та комсомоль'

ці цементували ряди радянських

воїнів, а партійні організації були

становим хребтом радянських

військ. КПРС була тоді воюючою

партію і віддала на вівтар перемоги

три мільйони кращих своїх пред'

ставників».

Так разом з політвідділом дивізії

старшина Костенко і визволяв

рідну землю та звільняв від фаши'

стів Угорщину і Чехословаччину.

Перемогу зустрів саме там, біля

чеського міста Колін. Проте, як і

для більшості його однолітків,

служба в армії не закінчилася разом

з Перемогою, і демобілізували Ва'

лентина Івановича лише 1947 року.

Повернувшись до рідного дому,

воїн'фронтовик вирішив не гаяти

часу і одразу поступив на навчання

до Харківського зооветеринарного

інституту. Вже після третього курсу

почав поєднувати навчання і робо'

ту в Українському інституті птахів'

ництва, тому сесії здавав достроко'

во. Чи було важко? Для людей,

котрі пройшли фронт, труднощів

не буває. Все пізнається в порів'

нянні. Проте через завантаженість

він трохи знизив успішність і навіть

отримав одну трійку. Можна було

б, звісно, і не звертати на це уваги,

проте прагнення доводити справу

до успішного завершення взяло

гору. Валентин Іванович перездав

екзамен і 1952 року отримав ди'

плом з відзнакою.

По закінченні інституту можна

було вважати, що життя налагоди'

лося – він працював на посаді мо'

лодшого наукового співробітника

провідного наукового закладу рес'

публіки. Та от біда – за розподілом

треба було їхати працювати в Рів'

ненську область. Керівництво ін'

ституту птахівництва спробувало

відстояти молодого спеціаліста, та

міністерство було невблаганним.

Валентин Іванович поїхав до Рів'

ного. Спершу сподівався, що вдас'

ться якось залагодити справу на

місці, тим більше, що в інституті

птахівництва його чекали, та доля

розпорядилася по'іншому.

На новому місці його зустріли з

розкритими обіймами. Спеціалістів

бракувало, і Валентину Івановичу

пропонували посади на вибір і, го'

ловне, – відразу дали квартиру. Ко'

стенко почав працювати старшим

зоотехніком обласної контори ін'

кубаційно'птахівницьких станцій.

У 1954'му його запросили до

Москви на посаду інспектора пта'

хівництва управління птахівництва

Головного управління тваринниц'

тва Міністерства сільського госпо'

дарства СРСР. І зарплату пропону'

вали вдвічі більшу, і квартиру з про'

пискою у столиці. Такий шанс ви'

падає один раз у житті, та в Рівному

був магніт сильніший, ніж посада у

столиці. Там його чекала Галина.

Він обрав кохання, а не кар'єру, і

жодного разу не пожалкував про це. 

Спеціалістом Валентин Івано'

вич був толковим і принциповим,

знання мав ґрунтовні, бо ж учився

на совість і фронтовим минулим на

екзаменах не прикривався. Тож

кар'єра почала складатися і в Рів'

ному. Невдовзі його призначили

головним зоотехніком обласного

управління сільського господар'

ства, а потім, у 1955'му – началь'

ником планово'економічного від'

ділу. І хоч спеціальної економічної

освіти він не мав, з роботою спра'

влявся, тому доріс до заступника

голови облплану Рівненського обл'

виконкому. Роботи було дуже бага'

то – раніше 12'ї години ночі додо'

му не повертався. 

Та як би було важко, а ті 13'ть

років, проведених у Рівному, сьо'

годні Валентин Іванович згадує з

теплотою і вдячністю. Саме там він

зустрів і покохав свою майбутню

дружину Галину Михайлівну,

котра, як і він, працювала там за

розподілом після закінчення ме'

дінституту. І хоч полонити серце

гордої красуні було нелегко, фрон'

товик не звик відступати перед

труднощами. У 1955'му вони поб'

ралися, а у 1956'му народилася до'

нечка Оленка.

У 1965 році у відрядженні на

Рівненщині побував начальник го'

ловного планово'економічного

відділу Мінсільгоспу УРСР. Звісно,

що в області він тісно співпрацю'

вав саме з Валентином Костенком.

Побували і в господарстві «Зоря

Комунізму» Володимира Антоно'

вича Плютинського – майбутньо'

го двічі Героя Соціалістичної

Праці. На основі рівненського дос'

віду було підготовлено великий

аналітичний матеріал, цифрові ви'

кладки до якого готував Валентин

Іванович. Результатами співпраці у

міністерстві залишилися задоволе'

ними, і його запросили на посаду

начальника планово'економічного

відділу Мінсільгоспу, але після

співбесіди призначили одразу за'

ступником начальника відповідно'

го главку міністерства. Відпускати

з Рівного Костенка не хотіли, до

того ж виявилося, що він досі лише

кандидат у члени КПРС. У ті часи

уявити собі безпартійну людину на

керівній посаді було просто не'

можливо.

У складі делегацій ЦК КПУ він

неодноразово виїздив у відряджен'

ня Україною. Вочевидь спеціалісти

апарату помітили здібного керівни'

ка з Мінсільгоспу і у 1972 році за'

просили на роботу в ЦК на посаду

завідуючого сектором тваринниц'

тва сільськогосподарського відділу.

Через п'ять років Валентин Івано'

вич став заступником начальника

відділу сільського господарства

Держплану УРСР. Робота була пе'

кельною – додому знову раніше

півночі не потрапляв. Від напруги

почала даватися взнаки фронтова

контузія, і його неодноразово

прямо з роботи забирала в лікарню

карета швидкої допомоги. Тому,

коли через півтора роки Валентина

Івановича перевели на посаду за'

ступника начальника Головного

управління рибного господарства

республіки, він сприйняв це як пу'

тівку на курорт.

На цій посаді Костенко і про'

працював до пенсії, проте з рибним

господарством не розлучився: вже

будучи на пенсії, ще 15 років прац'

ював начальником відділу кадрів

главку. Формально Валентин Іва'

нович полишив працювати лише в

75 років, але й тоді залишався кон'

сультантом'референтом об'єднан'

ня «Укррибгосп». Загалом рибному

господарству України Валентин

Костенко присвятив 27 років.

Лише коли йому виповнився 81

рік, Валентин Іванович потроху ві'

дійшов від активної трудової діяль'

ності, проте поринув з головою у

громадську роботу. У складі делега'

ції Печерського району столиці він

брав участь у святкуванні 60'ти

річчя Перемоги у Москві. І зараз –

у 89'ть – він активний учасник ве'

теранського руху. 

Сьогодні Валентин Іванович

Костенко на заслуженому відпо'

чинку. Разом з коханою дружиною

вони вже 58 років. Виростили

доньку, котра за прикладом матері

стала лікарем'офтальмологом,

мають онука. Батьківщина гідно

оцінила ратну та мирну працю

старшини Костенка. Його нагоро'

джено двома орденами Трудового

Червоного Прапора, орденом Жов'

тневої Революції, орденами Вітчиз'

няної війни І та ІІ ступенів, орде'

ном Червоної Зірки та більш ніж

двома десятками медалей. Він удо'

стоєний звання «Заслужений пра'

цівник сільського господарства

УРСР».

І досі Валентин Іванович весе'

лий і бадьорий, із задоволенням

працює на дачі, може приготувати

вишуканий обід чи вечерю. Галина

Михайлівна у свої 85'ть продовжує

консультувати хворих, бо спеціалі'

стів її рівня в Україні практично не

залишилося. Зараз вони нарешті

можуть насолодитися один одним,

бо раніше через роботу бачилися

рідко. Обоє ж бо належать до поко'

ління трудоголіків, що на перше

місце ставили справу, котрій відда'

валися до останку, а вже потім були

сім'я, діти. Та вони не скаржаться

на долю, бо вона щедро нагородила

їх повагою та вдячністю людей,

любов'ю близьких та щирою

шаною нащадків, для яких вони

воювали і працювали.

Олесь Євтєєв
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Початок на стор. 3

Приборкувач «тигрів» та «пантер»

Валентин Іванович КОСТЕНКО (праворуч) на урочистій ході ветеранів. Київ, травень 2006 року
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Іларіон Мусійович Кравченко належить до по'

коління, котре на своїх плечах винесло тягар най'

страшнішої війни в історії людства. Він (як і наш

попередній герой Валентин Костенко), народився

приреченого 1924'го: зі ста його однолітків живими із

полум'я Великої Вітчизняної вийшли лише троє. Зате

ті, що вижили, прекрасно знали ціну життя і смерті,

тому з солдатською наполегливістю працювали у пі'

слявоєнний час, відбудовуючи країну. Це покоління

завжди і всюди було в перших рядах – і на фронті, і

після війни, бо по'іншому вони просто не вміли. 

Іларіон Мусійович народився на Кіровоградщині у

славній селянській родині: хліборобом був ще його

прапрадід'декабрист, а батько – організатором пер'

ших Товариств спільного обробітку землі (ТСОЗ), а

пізніше колгоспу. Проте справжнім кумиром юнака

був дядько Григорій – учасник Громадянської війни,

організатор двох комун та голова трьох колгоспів. Тож

роздумів про обрання життєвого шляху ніяких не було

– юний Іларіон пішов навчатися до Олександріївсько'

го сільськогосподарського технікуму, щоб продовжити

справу предків. Якраз навесні 1941 року він закінчив

3'й курс. Влітку мала пройти виробнича практика, а

перед новим роком – захист диплому. 

Проте війна внесла свої корективи, і іспити дове'

лося складати значно суворіші, бо нагородою за успіх

було життя. Коли почалася фашистська навала, Іла'

ріона з сім'єю дядька евакуювався на Схід. У Харкові

хлопець пішов до воєнкомату, щоб добровольцем йти

на фронт, але йому відмовили – сімнадцятилітніх на

війну не беруть, бо їм зброю давати «не положено». Та

у своєму патріотичному пориві Іларіон був не одино'

кий – до війни активно велася робота з патріотично'

го виховання молоді та з військової підготовки ще до

призиву. То ж Іларіон об'єднався з двома такими ж

сімнадцятилітніми, і вони, одягши форму ОСОВІАХІ'

Му та начепивши свої значки – «відмінник ГПО»,

«Ворошиловський стрілець» – прорвалися до воєнко'

ма. Спершу він і слухати їх не хотів, а вони: «Так ми ж

готові бити ворога – і стріляти уміємо, і гранати кида'

ти, і ще багато чого». Тоді воєнком засміявся і відпра'

вив їх до будівельного батальйону – рити протитан'

кові рови та окопи. Там Іларіон отримав першу конту'

зію і потрапив до госпіталю.

Вже підлікувавшись, він став повноправним сол'

датом, і перше бойове хрещення отримав під Сталін'

градом. Його разом з іншими молодими новобранця'

ми відправили до льотного училища. Команда пливла

пароплавом з Комишина до Астрахані, коли якраз

німці прорвалися до Волги. А в Сталінграді тоді і

військ як таких не було, тож разом з ополченцями з

місцевого населення молоді курсанти три доби обо'

роняли територію Сталінградського тракторного за'

воду, поки не підійшли регулярні частини Червоної

армії. Та до Астрахані дороги вже не було, тож тих кур'

сантів, що лишилися живими, відправили до Сарато'

ва. Так Іларіон Кравченко потрапив не у льотчики, а в

піхотинці – закінчив сержантську школу і став коман'

диром кулеметного відділення.

У складі 68'ї гвардійської стрілецької дивізії, котра

стала гвардійською саме в Сталінграді, він брав участь

у Курській битві. На його очах розгорталося знамени'

те танкове побоїще під Прохорівкою, а потім його

Степовий фронт гнав ворога на Захід. У серпні 1943'

го, біля села Михайлівка під Котельвою, що на Пол'

тавщині, німці спробували зупинити наступ радянсь'

ких військ і самі перейти у контрнаступ. Бої були жор'

стокими. Ворожим військам вдалося прорватися на

ділянці сусіднього батальйону, і танки вже пройшли

передній край нашої оборони. Тут кулеметне відділен'

ня сержанта Кравченка кинджальним вогнем ударило

у фланг ворожій піхоті. Кулемет косив німців, але був

засічений артилерією противника. Внаслідок прямого

попадання міни двоє наших кулеметників загинули,

а командир відділення отримав поранення. На щастя

осколок міни на шляху до серця попав у нагрудну ки'

шеню, де лежали документи і складений вчетверо

зошит для листів. Це й врятувало Іларіону життя – ос'

колок втратив енергію і застряг у ребрі. Одужавши,

сержант Кравченко продовжив бити ворога.

Наприкінці вересня 1943 року

війська Воронезького (20 жовтня

перетвореного на 1'й Український)

фронту вийшли до Дніпра. 68'ма

гвардійська стрілецька дивізія, в

якій воював командир кулеметного

відділення Іларіон Кравченко, виз'

волила місто Переяслав і по його

північній околиці підійшла до ріки

в районі села Андруші. Саме тут

розгорталася одна з найгероїчні'

ших і найтрагічніших сторінок

битви за Київ – бої за Букринсь'

кий плацдарм. Солдати за допомо'

гою місцевих жителів готувалися

до переправи: збивали плоти, смо'

лили човни, підганяли зброю та

спорядження. Увечері з доброволь'

ців було сформовано перший

штурмовий загін із 30'ти осіб, ко'

мандиром одного з відділень якого

і став Іларіон Мусійович. Погода

сприяла – небо було похмуре, над

водою – туман, тож до ворожого

берега вдалося дістатися непоміче'

ними. 

На світанку ворог виявив де'

сант і спробував скинути сміливців

назад у Дніпро. Проте за ніч всти'

гла переправитися значна частина

батальйону, і червоноармійці дали

гідну відсіч. Розуміючи значення

цього плацдарму, німецькі війська

прагнули за будь'яку ціну ліквіду'

вали прорив – на радянських сол'

дат обрушилася лавина сталі і

вогню. Вони несли важкі втрати,

проте міцно трималися за відвойо'

ваний берег, відбиваючи по 10'12

атак щодня. В одній з таких атак

гвардієць'кулеметник Іларіон

Кравченко був поранений у ногу,

проте після перев'язки залишився

на вогневому рубежі, допомагаючи

товаришам відбивати штурм воро'

га. Через якийсь час, коли справа

вже ось'ось мала дійти до руко'

пашної, розривна куля поранила

Кравченку руку і осколками посі'

кла плече і обличчя. Закривавлено'

го його витягли із окопу і вночі пе'

реправили на лівий берег. 

Лікування відбувалося у війсь'

ковому госпіталі в селищі Згурівка.

На щастя, поранення виявилися

відносно легкими: обидві кулі влу'

чили у м'язову тканину, проте він

втратив багато крові. Та молодий

організм швидко відновлювався, і

за місяць Іларіон Мусійович знову

був у строю. У цей час до госпіталю

приїхали набирати до еліти військ

– розвідки. Молодого сержанта,

котрий мав бойовий досвід, взяли

туди залюбки, і вже в ніч з 4 на 5

листопада розвідник 200 окремої

розвідроти 167 стрілецької Сумсь'

кої дивізії Іларіон Кравченко у

складі танкового десанту проривав

оборону ворога на Лютізькому

плацдармі. П'ятого листопада

воїни дивізії (а розвідники – у

першу чергу) звільнили Святоши'

не і по нинішньому проспекту Пе'

ремоги дійшли до заводу «Більшо'

вик», де розмістився штаб дивізії,

та залізничного вокзалу. 

Розвідники виявили, що німці

в паніці втікають з Києва у на'

прямку Василькова, а радянські

танки вийшли на Хрещатик. Рано'

вранці 6 листопада столиця Украї'

ни була практично звільнена від

ворога. Саме зі штабу 167 дивізії ге'

нерал Москаленко доповів командуючому фронтом

генералу Ватутіну, що Київ взято. Та перемога далася

нелегко: за підрахунками істориків під час битви за

Дніпро та визволення Києва загинуло 417 тисяч ра'

дянських солдат і офіцерів, з них близько 250 тисяч –

у боях на Букринському плацдармі. За звитягу у боях

на Букринському плацдармі сержанта Кравченка, як

одного з командирів першого десанту, представили до

ордена Вітчизняної війни. Проте у автомобіль, котрий

віз документи, попала ворожа бомба – і всі документи

згоріли. Так тоді заслуженого ордена він і не отримав.

Розвідник Кравченко брав участь і в Корсунь'

Шевченківській операції. Після оточення угрупуван'

ня ворога, у лютому 1944'го, його дивізія стояла на

зовнішньому фасі фронту, перешкоджаючи прориву

німецьких військ, що прагнули визволити своїх з

пастки. Іларіон Кравченко з групою розвідників от'

римав завдання пробратися у тил ворога, розвідати об'

становку та плани противника і, по можливості, захо'

пити «язика». Під покровом ночі за допомогою про'

відника'партизана розвідники пробралися на око'

лицю села Ризіне і залягли біля дороги. Невдовзі

з'явилася колона з 30'ти танків та самохідних гармат,

за нею – колона машин з піхотою. Стало зрозуміло,

що ворог накопичує сили для удару. Передавши по

рації відомості у штаб, розвідники захопили водія ван'

тажівки з боєприпасами, котра відстала від колони.

На світанку вони вже були у своїх, і сержант Кравчен'

ко особисто доповідав подробиці операції.

Вранці 11 лютого 1944 року почалася ворожа арт'

підготовка для прориву оточення. Та попереджені роз'

відниками наші війська були до цього готові. Хоча

важкі бої тривали кілька днів, прорвати оточення во'

рогу так і не вдалося. Німецьке угрупування під Кор'

сунем було повністю розгромлене – недарма ворог

назвав цю операцію «Другим Сталінградом».

Доля дуже любила Іларіона Мусійовича. Судіть

сам – він брав участь у всіх доленосних битвах Вели'

кої Вітчизняної: Сталінградській, Курській, воював на

обох плацдармах, визволяючи Київ та знищував во'

рога у Корсунь'Шевченківському котлі, звільняв По'

ділля та Західну Україну, однак залишився живим. Бо'

йові дії закінчилися для сержанта Кравченка у травні

1944'го, коли його, двадцятилітнього, проте вже дос'

відченого воїна, відправили на навчання до Челя'

бінського льотного училища. Та навіть з другої спроби

стати льотчиком йому не судилося. Вже в Челябінську

медики виявили, що літати він не зможе, довелося

опановувати спеціальність техніка авіаційного озбро'

єння. Щасливий для всього народу день 9 травня 1945

року Іларіон Мусійович зустрів у Харкові, через який

його підрозділ прямував на фронт. Ще чотири роки

після війни дослужував старшина Кравченко у Стрию

Львівської області, аж поки його демобілізували.

Та до цього він встиг знайти свою долю – дружину

Мирославу. А почалося все у вересні 1946'го. Старши'

на Кравченко приїхав на батьківщину у відпустку. Роз'

зирнувся довкола – вдома одна мати з молодшими се'

строю і братом, батько поліг на фронті неподалік Кі'

ровограда. Одразу після визволення з'під окупації

його призвали до лав Червоної армії і вже за місяць

він загинув. З 22'х парубків, що проживали у селі до

війни, живим, крім Іларіона, залишилися лише один.

От вони і вирішили сходити в гості до друзів'сусідів.

Поряд (не більше кілометра) знаходився хутір, і до

війни молодь активно спілкувалася.

Прийшли, аж там музика: весілля. Звісно, героїв'

фронтовиків одразу ж запросили за стіл. А навпроти

сиділа молода дівчина. Він як побачив її – так і пропав

на все життя. Тиждень, що залишався до кінця від'

пустки, з Мирославою майже не розлучалися. Вона

навчалася у Олександрійському педучилищі і приїха'

ла на весілля двоюрідного брата. А потім був роман у

листах довжиною в цілий рік. Через рік Іларіон приї'

хав женитися, і разом з молодою дружиною, яка

щойно закінчила навчання і працювала у школі на ху'

торі, відбув до місця служби у Стрий. Демобілізували

його лише 1949'го, і він повернувся додому з дружи'

ною і синочком Валерієм, який народився 1948'го.

Продовження на стор. 6

Іларіон Мусійович КРАВЧЕНКО
біля прапору рідної 167)ї Сумсько)Київської 

двічі Червонопрапорної стрілкової дивізії. Листопад 2012 року

Солдат визначних битв



Приїхав додому і за день'дру'

гий пішов ставати на облік до воєн'

комату, що знаходився за 15'ть кі'

лометрів. А там кажуть – приходь

завтра, сьогодні неприйомний

день. Діватися нікуди – раз вже

прийшов до райцентру, то заодно і

на партоблік треба ставати. Кому'

ністом Іларіон Мусійович став на

фронті – після Корсунь'Шевчен'

ківської операції. Зайшов він до

райкому, а тут якраз щойно привез'

ли пошту, в якій були і його доку'

менти. Взяв їх обліковець, поди'

вився: освіта середня спеціальна –

майже дипломований агроном,

фронтовик'орденоносець та й

повів Кравченка прямо до першого

секретаря. Той зразу: «Головою

колгоспу підеш?». Іларіон Мусійо'

вич і відповідає: «Я вісім років хліб

не вирощував, а тут жнива почина'

ються – я ж вам відразу усю роботу

«завалю». 

Секретар райкому визнав пра'

воту фронтовика, проте втрачати

такого «кадра» не хотілося, й Іла'

ріон Мусійович, ще не знявши по'

гонів, став інструктором пропаган'

дистського відділу райкому. Так він

і працював по пропагандистській

лінії в чотирьох районах Кірово'

градської області і доріс до заввідді'

лом пропаганди. У 1953 році поча'

лися хрущовські експерименти із

сільським господарством, і Іларіон

Мусійович, як один із 30'тисячни'

ків, мобілізованих партією для

«підйому» села, став головою кол'

госпу.

Під його керівництвом колгосп

на третій рік виростив рекордний в

області урожай. У складі делегації

області Кравченко поїхав на ВДНГ

СРСР, де зустрівся з деканом

сільськогосподарської академії ім.

Тімірязєва. Той привіз на виставку

щойно набраний перший курс, де

одна група була сформована з мо'

лодих фронтовиків. Декан запримі'

тив молодого голову колгоспу і за'

пропонував приїжджати на навчан'

ня в академію. 

Порадилися з дружиною – все'

таки вже двоє дітей (у 1951 році на'

родилася ще донечка Лариса), і ви'

рішив – учитися. Навчання в Ака'

демії триває п'ять років, проте

фронтовик вже до цього встиг два

роки заочно провчитися у Вищій

партійній школі. В результаті іспи'

ти з предметів, що проходили у

ВПШ, у «Тімірязівці» йому зараху'

вали, і він закінчив Академію із

червоним дипломом всього за три

роки. Поки Іларіон Мусійович

здобував освіту, дружина з дітьми

жили у брата в Дніпродзержинську.

По закінченні Академії відмін'

ника'фронтовика направили на

стажування (з прицілом подальшо'

го працевлаштування) до Держпла'

ну СРСР. Та вдома чекала дружина

з дітьми, і у 1959 році Іларіон  Мусі'

йович повернувся до Кіровограда,

де його одразу ж взяли на роботу

другим секретарем Голованівсько'

го райкому партії. Район демон'

стрував стабільні успіхи, і молодо'

му другому секретареві пророкува'

ли місце першого, а самого Крав'

ченка тим часом послали на спів'

бесіду'узгодження до ЦК КПУ. В

результаті співбесіди з Києва він

поїхав не першим секретарем рай'

кому у Голованівськ, а завідуючим

сільськогосподарським відділом

Чернівецького обкому КПУ. Через

рік став уже другим секретарем об'

кому.

На Буковині пройшли десять

плідних років. Дружина закінчила

заочно інститут і вчителювала у

школі, обоє дітей добре навчалися,

закінчили школи із золотими меда'

лями, а він – працював. Під його

керівництвом Буковина стала кві'

тучим садом у прямому сенсі слова

– було запроваджено спеціалізацію

господарств саме у садівництві і

посаджено сотні плодових садів.

Пізніше ці господарства перетво'

рили на радгоспи, на базі яких було

створено трест «Садвинпром». 

Бурхливими темпами розвива'

лося тваринництво, хоча його ме'

тоди і викликали критику керів'

ництва. Іларіон Мусійович наполя'

гав, щоб молодняк ВРХ випоюва'

ли молоком, а не сирівцем, як це

практикувалося до того. Звісно –

на рівні ЦУ КПУ це викликало об'

урення: як так, адже молоко пот'

рібне людям (хоча насправді відсо'

ток випоюваного молока на загаль'

ному фоні був мізерним). Зате за

племінним поголів'ям до Кравчен'

ка на Буковину приїздили з усього

Союзу, а область посіла друге місце

в республіці після Київської з ви'

робництва молока, м'яса, урожаях

цукрових буряків. Самого ж Іларіо'

на Мусійовича буковинці обрали

депутатом Верховної Ради УРСР.

Пильну увагу керівник аграр'

ного сектору області приділяв і со'

ціально'культурному та побутово'

му розвитку села, підготовці місце'

вих кадрів для сільського господар'

ства. Молодих перспективних спе'

ціалістів середньої ланки направля'

ли на стажування до найкращих

господарств. В результаті роботи

такої «школи голів колгоспів» вда'

лося суттєво підвищити рівень ке'

рівних кадрів в області. Та й сам

Іларіон Мусійович у Чернівцях не

просто керував, а думав і аналізу'

вав. Ці напрацювання лягли в ос'

нову його дисертації. От лише за'

хистити її на Буковині він не встиг

– перевели до Києва.

У 1969 році в область приїхав

міністр сільського господарства

УРСР Петро Омелянович Доро'

шенко. Оскільки Іларіон Мусійо'

вич в обкомі відповідав за сільське

господарство, то саме він і возив

високого гостя господарствами. У

кінці року в Москві відбувся 3'й

Всесоюзний з'їзд колгоспників, а

потім і Всеукраїнський з'їзд. Після

цього було створено Раду колгоспів

республіки, головою якої став мі'

ністр сільського господарства. У

самому міністерстві управління

оргколгоспних справ було перетво'

рено на главк, а його керівник став

відповідальним секретарем Ради

колгоспів у ранзі заступника міні'

стра. Вочевидь, Петро Омелянович

запримітив толкового керівника з

Буковини, тому що на цю посаду

запросив саме Іларіона Кравченка.

Так з 1970 року почалася нова

сторінка в житті Іларіона Мусійо'

вича – міністерська. Кравченко

опікувався Радою колгоспів, удос'

коналенням управління та органі'

зацією оплати праці в колгоспах,

середніми спеціальними навчаль'

ними закладами аграрної сфери,

кадровою роботою в галузі, еконо'

мічним аналізом та фінансовим за'

безпеченням сільськогосподарсь'

кого виробництва та розвитком со'

ціально'культурної і побутової ін'

фраструктури села.

Коли переїхали з Чернівців до

Києва, Мирослава Семенівна захи'

стила дисертацію і працювала до'

центом педагогічного інституту ім.

Горького (тепер Національний пе'

дагогічний університет ім. Драго'

манова). Син закінчив Москов'

ський фізико'технічний інститут і

працював у київському Інституті

кібернетики, донька навчалася у

медінституті ім. Богомольця. Та й

сам голова сім'ї задніх не пас – у

1972 році захистив в Українській

сільськогосподарській академії на'

писану ще на Буковині дисертацію

і став кандидатом наук.

І в міністерстві новий заступ'

ник міністра часу дарма не гаяв –

організував розробку Земельного

кадастру для об'єктивного плану'

вання сільгоспвиробництва. Оцін'

ка якості ґрунтів знищувала зрівня'

лівку у підходах до оцінки можли'

востей господарств. Відбулася ре'

форма галузевої освіти, і було ство'

рено 38 радгоспів'технікумів.

Разом із союзним міністерством

соціального забезпечення було роз'

роблено закон про пенсійне забез'

печення колгоспників і трудівни'

кам села, що вийшли на заслуже'

ний відпочинок, почали платити

пенсію. Не полишав Іларіон Мусі'

йович піклуватися і про розбудову

соціальної інфраструктури села. У

кожній області було побудовано са'

наторії та будинки відпочинку для

працівників АПК.

Та невдовзі в республіці почала'

ся зміна керівних кадрів на вихід'

ців із Дніпропетровщини – Щер'

бицькому потрібні були «свої»

люди. А щоб «розчистити» для них

місце, керівників, котрі захистили

дисертації перебуваючи на посаді,

почали масово звільняти, буцімто

вони використовували для цього

своє службове становище. Було

знято з роботи двох заступників мі'

ністра, двох голів облвиконкомів,

двох секретарів обкомів, п'ятьох

директорів сільськогосподарських

інститутів. Пізніше цей процес наз'

вали «погромом агронауки». Під

гарячу руку потрапив й Іларіон

Кравченко. У 1976 році його звіль'

нили з посади і перевели на роботу

начальником фінансового упра'

вління Держкомсільгосптехніки

УРСР, де він і працював до виходу

на пенсію.

Та сидіти на пенсії склавши

руки – не в характері Іларіона Му'

сійовича. У 1987 році організову'

ється громадська організація –

Рада ветеранів України. Відповідно

і ветерани, що працювали в аграр'

ній галузі, вирішили об'єднатися і

створили Раду ветеранів Держагро'

прому. Заступником голови ради

обрали Іларіона Кравченка. Пізні'

ше він очолив Раду ветеранів Міна'

гропрому і керував нею десять

років, передаючи підростаючому

поколінню фронтовий запал па'

тріотизму. Звісно, роки даються

взнаки, і наразі він відійшов від ак'

тивної громадської діяльності,

проте залишається почесним голо'

вою та членом президії ветерансь'

кої організації Мінагрополітики.

Разом з Мирославою Семенів'

ною вони виростили двох дітей.

Син Валерій став кандидатом фізи'

ко'математичних наук і довгий час

працював в Академії наук УРСР,

допомагав створювати наукові ор'

ганізації у країнах, що розвивають'

ся. Після здобуття Україною незал'

ежності його досвід знадобився мо'

лодій державі, і він працював на

дипломатичній службі. Донька Ла'

риса – лікар. Обоє дітей нині вже

на пенсії, вони подарували Іларіо'

ну Мусійовичу та Мирославі Семе'

нівні внуків, а ті – правнуків. На

жаль, Мирослава Семенівна пішла

з життя 2009 року, і ця рана Крав'

ченку дуже болить – адже вони

прожили разом у любові та злагоді

62 роки.

Бойовий та трудовий шлях Іла'

ріона Мусійовича Кравченка від'

значено багатьма нагородами.

Серед них ордени Червоної Зірки і

Вітчизняної Війни І ступеня, «За

мужність», Трудового Червоного

Прапора, Знак пошани та понад

два десятки медалей. У його твор'

чому доробку – чотири книги з

економіки сільського господар'

ства, три збірки поезій та півтора

десятки наукових статей. Попри

поважний вік – Іларіону Мусійо'

вичу вже 89 років, він продовжує

активну творчу діяльність: працює

над новою книгою, у якій аналізує

розвиток аграрного сектору нашої

держави від середини XIX століття і

до наших днів.

Він боровся з фашизмом зі

зброєю в руках, відстояв свободу і

незалежність Батьківщини. А після

війни працював над її відроджен'

ням – за себе і за тих юнаків 1924

року народження, котрі загинули

на полях війни. Іларіон Мусійович

і зараз у прекрасній формі. Всім

своїм життям він доводить, що

саме праця є запорукою активного

довголіття.

Олесь Євтєєв
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Солдат визначних битв

Іларіон КРАВЧЕНКО (у центрі) на огляді промислового колгоспного садівництва. Буковина, 1965 рік

Початок на стор. 5

Старшина КРАВЧЕНКО, 1947рік



ВІДКРИВШИ калитку ошатного

обійстя Артеменків у Прибужан'

ах, ми потрапили у квітучий

садок на схилах і побачили на

ганку Леоніда Петровича, який,

сидячи на стільці, спостерігає за

довколишнім світом. Відразу ж у

супроводі доньки Лариси сюди

вийшла і Антоніна Афанасіївна,

яку в родині здавна називають

Ніною, щоб було простіше. Як

кожна справжня господиня, вона

гостинно запросила нас до хати,

а Леонід Петрович чемно підвівся

і простягнув руку. Слова приві'

тання пролунали захопливим ме'

лодійним басом, й сині очі з'під

сивого волосся лагідно всміхну'

лися. Оперний співак, майнуло в

голові. І Ніна Афанасіївна наче

почула мене, бо якось просто, по'

жіночому, пояснила: «Якби ви

чули, як він гарно співав, не

гірше Дмитра Гнатюка. Його на'

віть до опери запрошували, коли

він після війни ще продовжував

служити в Одесі». 

Так, не відступала думка: не

владний час над душею, очима і

голосом. На наше прохання, на

завершення розмови Леонід Пе'

трович заспівав свою улюблену

«Я люблю тебя, жизнь!». У цій не'

величкій сільській хаті слова пісні

лунали так проникливо, аж ви'

вертали душу до сліз, бо в них по'

єдналися неперевершений вокал

з життєвим досвідом і всією тією

глибиною, яку вкладає поколін'

ня наших обпечених лихоліттями

дідів і батьків у сенс слова –

Життя!

Ніна Афанасіївна – активна

від народження: в її руках будь'

яка справа йде на лад. А розпові'

дати ж яка майстриня! Леонід Пе'

трович сидів поруч, однак вдум'

ливо мовчав і  додавав певні

факти або уточнював розповідь,

проте ввічливо не втручався і не

перебивав. Тож спільними зусил'

лями подружжя вийшла така

життєва сповідь. 

Село Прибужани до 1946 року

називалося Кантакузівкою, та й

тоді було центром сільської ради

– неподалік районного центру і

залізничної станції Вознесенськ.

Влітку 1929 року було організова'

но Вознесенський район. Село ж

виникло на землях, що їх три сто'

ліття тому подарував царський

уряд молдавським боярам. На ви'

соких і просторих схилах край

Кантакузівки колгоспний рух

розпочато в середині далеких

1920'х років. 

«Познайомилися ми через

листи, – веде далі розповідь Ніна

Афанасіївна. – Ми обоє народи'

лися 1926 року, тільки він 13 жов'

тня, а я – 28 квітня. Спочатку, під

час фашистської окупації, Леонід

був зв'язковим партизанського

загону «За Радянську Батьківщи'

ну» Веселинівського району. У

березні 1944'го, у перший день

визволення, пішов на аеродром і

добровільно з військовими піло'

тами відбув на фронт. Йому тоді

було сімнадцять з половиною

років».

Леонід Петрович, написано в

його автобіографії, «служив у 306

штурмовій авіадивізії 3'го Укра'

їнського фронту стрілком з оз'

броєння, мотористом, механіком

авіаційного обслуговування літа'

ків Іл'2 та Іл'10 (Іл�2 на прізвись�

ко «Горбатий» та його модифіка�

ції, у т.ч. Іл�10, – радянські штур�

мовики, наймасовіші літаки часів

Другої світової війни, створені в

ОКБ Іллюшина під керівництвом

Сергія Іллюшина – прим. авт.).

Брав участь у Ясько'Кишинів'

ській операції (одна з найбільш

вдалих операцій радянських військ

під час ВОВ, входить до числа

так званих «десяти сталінських

ударів» – прим. авт.), з боями

визволяв Україну, Румунію, Бол'

гарію, Угорщину, Югославію,

Австрію». День Перемоги стар'

ший сержант Артеменко зустрів у

Відні. 

«З фронту Леонід надсилав

своїй мамі, Поліні Григорівні,

листи. Однак у нього був такий

почерк, що прочитати їх ніхто не

міг: ходить мама з тим листом по

селі, всі допомогти хочуть, але не

виходить. Я в дівоцтві теж була

Артеменко – ми не родичі, а од'

нофамільці – тож його мама

прийшла до мене, і я цього листа

прочитала. Потім же треба йому

написати – тож я й написала.

Потім – знову лист, і я знову від'

повіла.

На фронті я не була – ми, ті,

що залишилися, несамовито

працювали в тилу, кували, як ка'

жуть, спільну перемогу на своїй

землі. Зрозуміти, що значить «На

Своїй Землі», може лише той, хто

спочатку втратив цю землю, а

потім ціною страшної крові по'

вернув її назад.

Коли війна скінчилася, Ле'

онід продовжував служити, бо

призову на строкову службу ж не

було, аж до жовтня 1951'го року.

Весь цей час я з ним листувалася,

проте ніяких почуттів тоді не

було, лише листи».

Ніна була комсоргом колгос'

пу аж до демобілізації Леоніда, а

потім стала його першим заступ'

ником. Леонід був майстром

слова і прикладом в роботі, проте

не любив складати протоколи

зборів, займатися паперовими

справами. А у Ніни ця робота ви'

ходила досконало, бо, крім іншо'

го, вона була бухгалтером колгос'

пу. Так через велику дружбу вже

прийшло до них – «цілком сфор'

мованих і загартованих життям»

– велике кохання. Обоє на війні

втратили батьків, тож благосло'

вили їх на весілля матері: Леоні'

да – Поліна Григорівна, Ніну –

Анастасія Володимирівна. 
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Отак ми, взявшись за руки, 
пройшли все життя!
ЖИТТЯ РОДИНИ – ЛІТОПИС КРАЇНИ Артеменко – прізвище популярне і добре знане в Прибужанах
на Миколаївщині. Уродженці рідного села – Артеменки – можуть бути прикладом людської гідності,
честі і самовіддачі в усьому – в житті, у роботі, в коханні. Напередодні травневих свят ми побували в
гостях у подружжя Антоніни Афанасіївни та Леоніда Петровича Артеменків, які на своєму віку
пройшли усіма колами пекла в історії Радянського Союзу і тепер незалежної України. Розповідь про
їхнє життя і трудові подвиги вартує цілої книги+підручника з історії минулого і теперішнього століть.
Взірцем військової мужності і відданості рідній землі став двоюрідний брат Антоніни Афанасіївни –
Анатолій Павлович Артеменко, Герой Радянського Союзу, генерал+майор авіації у відставці, що у свої
95 років залишився в строю, – очолює раду ветеранів Дорогомилівського району міста+героя Москви.
Тож наша розповідь – лише стисла переповідь життєвої мудрості Артеменків – Антоніни Афанасіївни,
Леоніда Петровича і Анатолія Павловича.

Продовження на стор. 8Весілля Антоніни та Леоніда АРТЕМЕНКІВ. 1952 рік

ЖОРНА 
Натуга на руках, від втоми чорних, 
здувала жили, ніби мотузки.
Каміння клацало зубами в жорнах,
жувало жовті зерна на друзки.

І сіялось не борошно, а мука...
При тьмяному мигтінні каганця 
жіночі ніжні материнські руки 
тягли за ручку камінь без кінця.

Журливо мліли очі сумовиті,
і борошно, мов біла кров, лилось...
Це все було в двадцятому столітті,
Що грозами над нами пронеслось...

Хай сатаніють виродки од крику –
нас не знобить од їхньої хули:
нам жорна ті із кам'яного віку
на танках варвари з Європи привезли.

І то для них таки й була наука,
коли – у всього світу на виду, *
немов у жорнах, дужі наші руки
перемололи варварську орду...

Народе мій! Титане непоборний, 
що небо підпирає голубе! 
Твій гордий подвиг не принизять жорна – 
вони лиш возвеличують тебе. 

Дарма біситься злість ворожа, чорна – 
нічим не очорнить твоєї боротьби!.. 
Цілую руки, що крутили жорна 
у переддень космічної доби.

Василь Симоненко
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Того холодного з мокрим сні'

гом дня – 23 листопада 1952 року

– в Прибужанах святкували аж 6

весіль. Це були останні вихідні

перед постом, коли можна було

справляти весілля. Такої кілько'

сті молодят за всю історію села не

було ніколи – після жахливої

війни країна потроху відроджува'

лася, відновлювалося життя, бо

не згасла любов.

«Наш шлюб створений на лю'

бові та довірі, – стверджують Ар'

теменки. – Жоден не дав приводу

іншому для ревнощів і гірких

образ. Цьому ми навчали й сина

Олега, і доньку Ларису. Наші діти

закінчили виші і також створили

міцні сім'ї. Подарували нам аж

п'ять дівчаток'онучечок, а ті на'

віть 3 правнуків. Ми всі живемо

поруч: доньчина родина – в Юж'

ноукраїнську, а синова – в Одесі.

Всі діти виросли в нашій хаті, у

цій хаті ми їх гляділи. Родина в

нас велика: дітей з онуками аж 18

душ. Можу сказати, що 13 із них

мають вищу освіту (наймолодша

онучка навчається в Одеській

академії харчових технологій), ще

двоє закінчили технікуми. Без

освіти поки лише троє маленьких

правнуків. На кожний день наро'

дження і бабусі, і дідуся всі обо'

в'язково збираються». Загалом,

як зізнається подружжя, вони за

життя святкували по'справжньо'

му чотири весілля – перше, потім

– срібне, золоте й діамантове.

Сподіваються Артеменки дожити

до 75'річного спільного ювілею –

коронованого весілля. 

Молодь завжди поруч з бать'

ками. «Допомагають і по госпо'

дарству, і по хатній роботі, та й

нас самих тепер доглядають. Такі

вже наші роки, і  таке наше

щастя».

У свої 55'ть Ніна Афанасіївна

вийшла на пенсію, і вдома на її

виховання вже чекала маленька

онучечка. «Як йшли на пенсію, –

зізнається вона, – то мріяли, що

подорожуватимемо країною і сві'

том, відвідаємо брата в Москві.

Натомість «упряглися» в онуків.

Тепер вони нам віддають своє».

Дуже багато спільного у Ніни

і Леоніда – однакове місце наро'

дження – с. Прибужани і рік –

1926'й; однакове від народження

прізвище – Артеменко; обидва

були старшими дітьми у родинах,

а після них – ще по двоє молод'

ших; батьки обох загинули на

фронтах Великої Вітчизняної, за'

лишивши вдовам дітей і відно'

влення країни та колгоспного

господарства.

«Отак ми удвох, взявшись за

руки, пройшли все життя! – на'

голошує Ніна Афанасіївна. – А

життя в нас було – не скажеш,

що легке. Наше покоління зазна'

ло всіх жахів. Спочатку – колек'

тивізація; сьогодні вже мало хто

пам'ятає, що воно таке – ця

перша перебудова, коли рушила'

ся приватна власність і все, що

таким трудом в селі було нажито,

а нового ще не було. Потому –

страшенний голодомор 1932'1933

років, від якого потрошку начеб'

то й оговталися… Аж тут – війна

1941'го – батьків забрали, і ми

залишилися сиротами. Потім –

три жахливі роки фашистської

окупації в постійному страху.

Щойно радянські війська звіль'

нили наші села, всі 17'18'річні

хлопці пішли на фронт. Прибу'

жани ж були зруйновані до каме'

ня, все знищено, і ті, хто лишився

– а це дівчата, вдови й діти – ки'

нулися в бій проти цієї страшної

розрухи. За нею знову вдарив

голод 1946'47 років. Мужчини,

хто вижив і не став калікою, про'

довжували служити, а вціліле се'

лянство відроджувало колгосп.

Після обстрілів і бомбардувань

траплялося, що поодинокі коро'

ви або конячки блукали степами

й дорогами, то їх селяни при'

строювали у дворах і за всяку ціну

утримували, щоб мати молоко.

Цими ж тваринами і обробляли

землю, причому – самі жінки і

діти. А сіяли – чіпляли через

плече торби з насінням і йшли

босоніж полем, розкидаючи його.

Під час війни усе зерно віддавали

фронту, потому воно знову йшло

на нужди країни. Жінки через

важку працю залишалися ночува'

ти в степу в скиртах з дітьми, бо

не було такої малечі від 10'12

років, яка б не працювала. А які ж

були дружні люди! Як вірили у

прекрасне майбутнє! Оця віра і

несамовита каторжна праця до'

помагали жити і виживати, сьо'

годні вже такого немає. 

Коли ж вже наше покоління

йшло на пенсію – то господар'

ство в селі було потужне: поля, а

вони в нас майже всі на схилах –

на зрошенні, тому й урожаї були

високі; новозбудовані ферми

мали дуже хороші показники –

значні об'єми молока, потужна

ферма нетелів, овець тримали

близько 40 тисяч голів, свино'

ферми були; в степу навіть ставок

зробили – щоб можна було від'

почити і скупатися в перервах

між роботою. А від 1965 року по'

чали навіть гроші отримувати за

роботу в колгоспі, бо до того се'

ляни трудилися без грошей за

трудодні, і навіть відкладати по'

трошку цих самих грошенят на

зберкнижку почали. Тут ми і за'

спокоїлися – вирішили, що ста'

рість наша нарешті забезпечена.

Аж тут: трах'бах – перебудова! І

знову – на наші голови! І де те

все ділося, що ми все життя з

таким трудом зводили і відно'

влювали? Де ж поділося все наше

життя – ті 40'50 років трудового

стажу, що маємо і Анатолій, і я?

Істоти без розуму все в колгоспі

зруйнували: ні свині, ні корови,

ні трактора або жодної построй'

ки не залишилося! І трударі зали'

шилися напризволяще!

Це добре, що наша Оленка

(Трічева Олена Яківна – колиш'

ній головний бухгалтер колгоспу

ім. Синякова, а нині – керівник

філії «Прибужанівська» ТОВ СП

«НІБУЛОН» – прим. авт.) не дала

селу і господарству остаточно

вмерти. Ми знаємо, як і це хотіли

привласнити й забрати за без'

цінь, а людей залишити голими і

босими – без землі, без засобів до

існування. Добре, що вона зимою

дісталася до Миколаєва, до НІ'

БУЛОНа, і умовила його взяти

нас до себе. 

І тепер, дякувати Богу, вони

все тут відновили. Але вже без

нас. Ми жодної сили, навіть жод'

ної крапельки не доклали до

цього відродження. Шкода…

Хоча тоді, як йшла боротьба за

НІБУЛОН, то ми дуже підтриму'

вали його морально, бо вже зов'

сім не могли фізично. 

Дуже хочемо побачити їхній

диво'елеватор, що вони ніяк не

мають можливості побудувати

коло наших Прибужанів на Бузі.

Так хочеться побачити баржі з

зерном, що знову йдуть нашою

річкою, побачити відновлене

життя коло хліба. Будемо проси'

тися, щоб нас до того елеватора

відвезли, щоб ми його побачили.

Заради такого варто жити. Може

хоч в ньому відродиться часточка

нашого життя, що ми його все

поклали для нашого сільського

господарства. Нехай Бог нас

почує і почують люди, що тому

будівництву заважають! Те будів'

ництво їм добром сторицею по'

вернеться!

Тепер нам добре допомага'

ють, піклуються: зі святами віта'

ють і вшановують, школярі знову

двір привели до ладу після зими

– і деревця помазали, і повичи'

щали усе. Сад цвіте, та ми його

можемо бачити лише з вікна або

з порога, бо вже дві'три сходин'

ки є проблемою. 

Те, що наша робота кудись

поділася, – хай залишається на

совісті тих, хто її знехтував. А те,

що ми все життя були разом, що

створили міцну сім'ю і виростили

гідних дітей і онуків – це най'

головніше. Саме важливе – по'

трібно мати свою теплу, дружну

родину!».

Про своє життя Ніна Афана'

сіївна розповідає з гордістю. У

колгоспі вона весь час була бух'

галтером. Змолоду до її обов'язків

входила фахова робота у конторі

колгоспу та ще додавалася робота

комсомольського організатора.

Як комсомолка вона щодня мала

обійти всі колгоспні поля, щоб

усім трактористам, які виконали

норму, вручити червоний прапо'

рець, що чіплявся на лобовому

склі машини, і подаруночок –

або пачечку цигарок, або шмато'

чок мила. А тим, хто не виконав

норму, навести приклад кращих і

побажати якнайшвидше викона'

ти норму. Вихідний на тижні був

один – неділя. Проте й цієї неділі

Ніна Афанасіївна разом з іншими

активістами також працювала.

Наприклад, старий конюх Іван

Маркович чіпляв до коней косар'

ку і нею косив, а дівчата за нею

в'язали снопи, потім віяли зерно

коло віялки. На період відпові'

дальних робіт у полі закривали не

лише бухгалтерію, а й взагалі всю

колгоспну контору – і увесь «ін'

телігентський» склад також прац'

ював на посадці капусти і помідо'

рів, на просапці кукурудзи або

соняшнику, на жнивах. «Ми

кожен вид робіт просто штурмом

брали, – пояснює наша співроз'

мовниця. – Так щодня майже ці'

лодобово, без вихідних і свят, ми

спочатку відроджували наш кол'

госп, а потім розвивали його».

Повернувшись додому після

служби, Леонід Петрович пішов

працювати у колгосп спочатку

різноробочим. Потім з 1954 до

1958 навчався спочатку в сільсь'

когосподарському технікумі у

Миколаєві, а потім у обласній

Вищій партійний школі в Одесі.

По завершенні навчання 2 роки

Артеменко працював головою

сусіднього колгоспу «ХХ з їзду

КПРС».

З 1960 року Леонід Петрович

остаточно повернувся до рідного

колгоспу ім. Є.Синякова. За часів

керівництва країною Микитою

Хрущовим, пояснює Ніна Афа'

насіївна, «була така постанова,

щоб людина на керівній посаді не

засиджувалася на одному місці, її

кожні два роки переводили на

інше місце роботи. Тому Леоніда

перевели до нашого колгоспу за'

ступником голови – парторгом, а

ще через два роки він став голо'

Отак ми, взявшись за руки, 
пройшли все життя!

Початок на стор. 7

Антоніна Афанасіївна та Леонід Петрович АРТЕМЕНКИ у рідній домівці в Прибужанах. Квітень, 2013 року



АГРОПРОФІ

№ 17 [223] 10 травня, 2013

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.ua 9 ГОРДІСТЬ ВІТЧИЗНИ 
вою сільради». Потім знову була

посада голови колгоспного парт'

кому і голови профспілки. «Тоді

часи були такі, що з людьми пот'

рібно було постійно працювати,

бо важка робота в селі. Тому ба'

гато заходів організовували: со'

ціалістичні змагання, збори різ'

них рівнів, святкові концерти

тощо. Влаштовували поїздки гру'

пами у 1980'х роках до Москви,

до Києва, Ленінграда».

Через свою активну життєву

позицію Леонід Петрович був де'

легатом XV та XVI з'їздів Комсо'

молу України, обирався членом

ЦК ЛКСМУ цих з'їздів. Громада

довіряла йому мандати депутата

Прибужанської сільради і Возне'

сенської райради.

Державних нагород і відзнак

за свої бойові і трудові подвиги

Леонід Артеменко має чимало,

однак жодного разу їх не одягав.

Тож і офіційного фото з нагоро'

дами ніколи не робив – містяться

ордени і медалі на спеціальній

подушечці, яку демонструють

лише на прохання гостей. Указа'

ми Президії  Верховної Ради

СРСР він нагороджений медаля'

ми «За бойові заслуги», «За взяття

Будапешту», «За взяття Відня»,

«За визволення Белграда», «За

перемогу над Німеччиною»;

орден «Вітчизняної війни» ІІ сту'

пеня присвоєно у післявоєнні

роки. 

На пенсію Леонід Петрович

Артеменко вийшов ще за ра'

дянських часів – 1986 року. І хоч

за все своє тривале бойове і тру'

дове життя Батьківщина не змо'

гла йому належно матеріально

віддячити, на долю не скаржить'

ся. Дякує дружині і дітям за їхню

любов і мовчки посміхається до

них з'під сивих брів.

* * *

ГЕРОЙ Радянського Союзу Ана)

толій Павлович Артеменко,

як уже йшлося, двоюрідний брат

Ніни Афанасіївни, й по сьогодні

живе у Москві й працює у гро'

мадських ветеранських організа'

ціях. Генерал'майор авіації у від'

ставці, народився на Святого

Миколая – 19 грудня 1918 року –

в Кантакузівці (Прибужанах) і

крізь все своє життя проніс

любов до рідного краю, до рідно'

го села. Про нього є публікації в

газетах: про його військові подви'

ги і про те, що він 29 червня 1945

року йшов переможною ходою на

Параді Перемоги Червоною Пло'

щею у Москві, і що тим самим

числом датований указ про при'

своєння йому звання Герой Ра'

дянського Союзу. Дуже шкода,

що ми не змогли поспілкуватися

з Анатолієм Павловичем особи'

сто. Розповідь сестри про цю, без

сумніву, легендарну людину, вий'

шла напрочуд цікавою, позбавле'

ною політичної та військової та'

ємниць. Від щирого серця.

Зі слів Ніні Афанасіївни,

Анатолій, як тисячі хлопчаків до'

воєнних тридцятих, мріяв про

небо. Тож 1938'го він став кур'

сантом Херсонської авіаційної

школи, через рік – інструктором

аероклубу міста Миколаєва.

Мрія стати військовим льотчи'

ком здійснилася по закінченні

Херсонської військової школи

винищувачів і призначенні на

роботу інструктором до 19'ї

військової авіашколи. З перших

днів війни він рвався на фронт,

проте командування направило

його в тил, до Куйбишевської

області належно готувати мо'

лодь. Численні рапорти поверта'

лися з безглуздим, на його пере'

конання, формулюванням «не'

доцільно». «Там війна, – кричало

все єство Артеменка, – а я жод'

ного разу не взяв німця на при'

ціл, не натиснув на гашетку і не

побачив, як падає на землю ця

ворожа напасть!». «А хто готува'

тиме молодь?» – запитувало ке'

рівництво…

У травні 1943'го на його аеро'

дром прилетіли товариші з нав'

чання – і всі розмови лише про

фронт. Артеменко змолився:

«Сил більше немає, терпець ур'

вався – візьміть із собою!». І таки

вмовив друзів. У такий спосіб він

дезертирував… на фронт.

На той час 93'й штурмовий

полк готувався до Курської

битви. Задач було багато, а людей

мало: сержанта Артеменка приз'

начили командиром ланки й

одразу – в бій. Від перших бойо'

вих вилетів він продемонстрував

неабияку сміливість, мужність і

майстерність. Аж тут по його

душу до полку прибув начальник

політвідділу – катувати «дезерти'

ра». Артеменка врятувало щойно

присвоєне офіцерське звання

лейтенанта і нагородження орде'

ном Бойового Червоного Прапо'

ра. З цим полком Анатолій Пав'

лович дійшов до Берліна.

За офіційними даними, ко'

мандир ескадрильї 93'го гвар'

дійського штурмового авіаційно'

го полку (5'а гвардійська штур'

мова авіаційна дивізія, 2'й гвар'

дійський штурмовий авіаційний

корпус, 2'а повітряна армія, 1'й

Український фронт) гвардії капі'

тан Анатолій Артеменко до бе'

резня 1945 року здійснив 159 бо'

йових вильотів на штурм укрі'

плень, скупчень живої сили і тех'

ніки противника. У повітряних

боях збив 3 ворожі бомбардуваль'

ники і 1 винищувач. Усього за

війну відважний комеск здійснив

182 успішних бойових вильоти.

В Прибужанах кожному меш'

канцю відома історія про те, як

1943 року радянський літак з ес'

кадрильї, що летіла на Одесу,

низько пролетів над батьківською

хатою Анатолія Артеменка і на'

віть помахав крилами переляка'

ним батькам і односельцям, що

вибігли дивитися на цю подію.

Ніна Афанасіївна розповідала,

що Анатолій від початку війни не

написав жодного листа рідним,

тож ніхто не знав, живий він, чи

ні. Анатолій як командир ескад'

рильї, що мав авторитет серед

друзів і повагу командування, мав

честь визволяти рідну землю,

рідне село від ворога. Він приго'

тував листа батькам, заховав його

у вимпел й скинув їх під час цього

прольоту. Та у двір капсула не

влучила, тож шукали всім селом.

Не було меж радості батьків, коли

вони прочитали ті  заповітні

рядки від сина: «Любі тато й

мама, я живий!».

«Навесні 1945 року Анатолій

Павлович прилетів у відпустку, –

продовжує говорити Ніна Афана'

сіївна. – Його всі гостинно зу'

стрічали – і люди, і керівництво

району й області, багато всіх було.

І я ж коло нього крутилася. Та й

подружку із собою взяла. А вона в

нас сама гарна була в селі, моло'

денька зовсім – 18 років. Він як

побачив Надію, так і закохався.

Вони побралися і щасливо жили,

у такій любові, у такій шані один

до одного. У них троє дітей. На

жаль, Надія Петрівна кілька років

тому померла. А він ще живий –

йому 95 років, і цілком боєздат'

ний, живе у Москві й очолює ра'

йонну раду ветеранів», – гово'

рить двоюрідна сестра військоле'

та.

Після війни відважний льот'

чик продовжував службу у війсь'

ково'повітряних силах СРСР. У

1949'му майору Артеменку за'

пропонували вступити до Війсь'

ково'повітряної академії, проте

виникли проблеми зі здоров'ям, і

він 1953 року з відзнакою закін'

чив Військово'політичну акаде'

мію. Був заступником командира

448'го штурмового авіаційного

полку по політчастині, а потім ін'

спектором Політуправління

ВПС. У 1957'59 роках – інструк'

тор Відділу адміністративних ор'

ганів ЦК партії, звідки був напра'

влений начальником політвідділу

винищувального авіаційного кор'

пусу Групи радянських військ у

Німеччині.

У 1966 році Анатолію Павло'

вичу Артеменку присвоєне зван'

ня генерал'майора авіації. На той

час він був заступником коман'

дира – начальником політвідділу

Науково'дослідного інституту

авіаційної і космічної медицини.

У 1970 році генерал'майора Арте'

менка направлено до Військово'

політичної академії імені В.І.Ле'

ніна начальником авіаційного

факультету.

«Своє рідне село і наш край,

– прикладаючи руку до серця го'

ворить Ніна Афанасіївна, – Ана'

толій дуже любить, для нього

Батьківщина – це все. Останніми

роками він не приїздив до нашо'

го села через хворобу дружини.

До того ж щороку спочатку у від'

пустці, потім просто ціле літо він

обов'язково жив у батьківській

хаті, зустрічався зі своїми числен'

ними друзями, просто поводився

з людьми, з молоддю, з дітьми. А

не приїжджає він тепер через те,

що, як сам говорить, «у мене вже

таке слабке серце, що як побачу

своїх рідних, свою хату і своє

село, цей Буг і степи наші укра'

їнські, то моє серце й не ви'

тримає – зупиниться!»

На підтвердження любові

Анатолія Павловича до України

Ніна Афанасіївна розповіла таку

історію, яка не увійшла до жод'

них публікацій.

«До генерал'майора на 50'

річний ювілей з його батьківщи'

ни, з Вознесенського району, ви'

рядили цілу делегацію, до складу

якої увійшли ми з Леонідом, го'

ловний редактор районної газети

Слободенюк, дехто з керівників

району. В Москві в урочистій ве'

ликій залі зібрався увесь цвіт

нації, нижче генерала людей не

було, з дружинами у святковому

вбранні. Люди скрізь «пишні», і

ми – з села приїхали. Вони всі

чемно посідали за столи, і веду'

чий об'явив, що приїхала делега'

ція з батьківщини Героя – з Ук'

раїни, і надав нам перше слово. І

я почула тихе невдоволення при'

сутніх за столом, мовляв, якісь

«хохли», і їм – перше слово. Тоді

піднявся наш Леонід Петрович,

підніс ювіляру наш запашний ук'

раїнський хліб і сіль та своїм по'

ставленим голосом так гарно, так

зрозуміло сказав: «Нехай ваша

праця буде такою ж корисною

для людей, як цей хліб!» Потім ми

проголосили, що його обрано по'

чесним громадянином міста Воз'

несенська, і привітання від гро'

мади висловив головний редак'

тор газети.  Аж раптом одна

пишна дама, що начебто і тихень'

ко, але так, щоб увесь зал почув,

запитала в нашого редактора,

якого представили як письмен'

ника: «А чи Ви могли б написати,

наприклад, «Анну Карєніну?» І

посміхнулася так… недвозначно.

Він подумав і так само напівголо'

сом відповів, дивлячись їй у вічі:

«А чом б і ні, якби я її зустрів?!»

Зал вибухнув сміхом. Останню

крапку ми поставили, коли заспі'

вали улюблених пісень – укра'

їнських, російських, почали роз'

повідати наші шутки'прибаутки,

анекдоти, бувальщини. 

З 1975 року генерал'майор

авіації Анатолій Павлович Арте'

менко – в запасі. Працював у

Всесоюзному суспільстві «Знан'

ня», де очолював секцію військо'

во'патріотичного виховання мо'

лоді. Нині – голова Ради ветера'

нів війни і праці мікрорайону.

Живе в місті'героєві Москві.

Нагороджений орденом Лені'

на, двома орденами Червоного

Прапора, орденами Олександра

Невського, Вітчизняної війни І та

ІІ ступенів, Червоної Зірки, орде'

нами Германської Демократичної

Республіки і Румунії, багатьма

медалями.

Тетяна Шелкопляс

Артем Житков

Анатолій Павлович АРТЕМЕНКО у наші дні

Генерал)майор авіації 
Анатолій АРТЕМЕНКО,

Герой Радянського Союзу. 
Кінець 1960)х років
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* Ставки фрахту на Великих Озерах наведені для суден типу «Lakers» (18 тис.тонн) За даними U.S.WHEAT ASSOCIATES

* 1 МТ (тонна метрична) пшениці та соєвих бобів = 36,74 бушеля За даними U.S.WHEAT ASSOCIATES
* 1 МТ (тонна метрична) кукурудзи = 39,37 бушеля

США. Ціна ф’ючерсних контрактів на 03 травня 2013 року

Біржа 
(зернові) 

Травень '13 Липень '13 Вересень ’13 Грудень ’13 Березень ’14

$/MT* $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш

CBOT Чикаго (Пшениця SRW) 261,33 7,1125 0,2250 7,2100 0,2850 7,3050 0,2950 7,4525 0,2950 7,5850 0,2950
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 290,27 7,9000 0,3350 7,7800 0,2750 7,8875 0,2850 8,0575 0,3050 8,1800 0,3300
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 315,44 8,5850 0,4725 8,1900 0,1450 8,1925 0,1925 8,2850 0,2125 8,4025 0,2325
CBOT Чикаго (Кукурудза) 275,38 6,9950 0,5550 6,6125 0,4150 5,7925 0,3450 5,5350 0,2950 5,6350 0,2850

CBOT Чикаго (Соєві боби) 
Травень '13 Липень '13 Серпень '13 Вересень ’13 Листопад ’13

534,61 14,5500 0,2425 13,8725 0,0625 13,3525 0,1675 12,6575 0,1825 12,2125 0,1100

США. Ставки океанського фрахту на 03 травня 2013 року, $/тонну

Район експорту Район імпорту «Handy» 
2530 тис.тонн

«Handymax» 
4046 тис.тонн

«Panamax» 
>54 тис.тонн

Мексиканська затока

Мексика (Веракруз) 17 16
Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 34
Південь Південної Америки (Чилі) 35
Північ Південної Америки (Колумбія) 24
Схід Південної Америки (Бразилія) 35
Західна Африка (Нігерія) 31
Східне Середземномор'я (Італія) 40
Західне Середземномор'я (Марокко) 38
Близький Схід (Єгипет) 28
Японія 49 48

Атлантичне узбережжя
Північ Південної Америки (Венесуела) 34
Західна Африка (Нігерія) 43
Близький Схід (Єгипет) 28

ріка Св.Лаврентія 
Північ Південної Америки (Венесуела) 39
Європа (Роттердам) 24
Близький Схід (Єгипет) 29

Великі Озера

Східне Середземномор'я (Італія) 68
Західне Середземномор'я (Іспанія) 58
Європа (Роттердам) 55
Західна Африка (Марокко/Алжир) 58

Північно)Західне
Тихоокеанське
узбережжя

Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 36
Південь Південної Америки (Чилі) 37
Північ Південної Америки (Колумбія) 33
Близький Схід (Єгипет) 36
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 51
Південна Азія (Малайзія/Індонезія/Філіппіни) 40 38
Тайвань 30 29
Південна Корея 28 27
Японія 26 25

За даними ВГО «УАК», agroconf.org

Продукт, назва біржі 
та/або ф’ючерс відповідного місяця

Зміна 
за день

Ціна 
на кінець дня

Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

CBOT ) Травень '13 )8,1099 267,1533
CBOT ) Липень '13 )9,6846 250,5399

CBOT ) Вересень '13 )7,6375 220,3050
Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

Euronext ) Червень '13 )5,5592 282,2106
Euronext ) Серпень '13 )5,8862 283,5186

Euronext ) Листопад '13 )4,9052 248,8555
Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

CBOT ) Травень '13 )6,6874 254,6338
CBOT ) Липень '13 )6,6874 258,1612

CBOT ) Вересень '13 )6,6139 261,7621
Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

Euronext ) Травень '13 )3,9241 321,4519
Euronext ) Листопад '13 )4,9052 273,7083

Euronext ) Січень '14 )5,2322 273,3813
Лондон ) Травень '13 0,0000 298,0724
Лондон ) Липень '13 0,0000 299,6269

Лондон ) Листопад '13 0,0000 286,8801
Ріпак Ціна ($) за метричну тонну

Euronext ) Серпень '13 )3,2701 563,4402
Euronext ) Листопад '13 )4,2511 549,3787

Euronext ) Лютий '14 )4,2511 549,3787
Вінніпег ) Травень '13 )0,9928 624,8387
Вінніпег ) Липень '13 )2,5812 594,4604

Вінніпег ) Листопад '13 )4,2688 533,1083
Овес Ціна ($) за метричну тонну

CBOT ) Травень '13 )5,2215 239,2596
CBOT ) Липень '13 )5,2215 219,8822

Соєві боби Ціна ($) за метричну тонну

CBOT ) Травень '13 )3,8213 530,7260
CBOT ) Липень '13 )6,6139 503,0947

CBOT ) Серпень '13 )6,6874 483,9145
Соєвий шрот Ціна ($) за метричну тонну

CBOT ) Травень '13 )5,1808 455,3601
CBOT ) Липень '13 )5,8422 442,2428

CBOT ) Серпень '13 )6,3933 420,4172
Соєва олія Ціна (Cnt$) за кілограм

CBOT ) Травень '13 )1,0352 107,2467
CBOT ) Липень '13 )1,1233 107,4009

CBOT ) Серпень '13 )1,0352 106,9163
Рис Ціна ($) за метричну тонну

CBOT ) Травень '13 +2,5353 337,6376
CBOT ) Липень '13 +3,4172 341,9366

CBOT ) Вересень '13 +2,6455 338,2989
Етанол Ціна ($) за літр

CBOT ) Травень '13 )0,0100 0,6661
CBOT ) Червень '13 )0,0122 0,6394

Сухе молоко Ціна ($) за кілограм

CME ) Травень '13 +0,0336 3,6294
CME ) Червень '13 0,0000 3,7340
CME ) Липень '13 +0,0055 3,7445

Цукор Ціна ($) за тонну

Лондон ) Серпень '13 0,0000 496,8000
Лондон ) Жовтень '13 0,0000 494,0000
Лондон ) Грудень '13 0,0000 500,5000
NYBOT ) Травень '13 +6,1674 392,2907
NYBOT ) Липень '13 +5,5066 399,5595

NYBOT ) Вересень '13 +5,2863 418,7225

Ціни на сільгосппродукцію на світових
товарних біржах за 06 травня 2013 року

У Російській Федерації на
Національній товарній біржі
(НТБ) відбуваються біржові
торги у рамках державних
товарних інтервенцій на рин�
ку зерна. 
Обсяг здійсненних операцій
біржових торгів на ЗАТ «НТБ»
при проведенні державних
товарних інтервенцій на рин�
ку зерна за період з 23 жовт�

ня 2012 року по 29 квітня

2013 року становив 3105,281
тис. тонн на загальну суму
25,831 млрд руб. (детальніше
див. таблицю).

Росія: підсумки біржових торгів щодо державних товарних інтервенцій на ринку зерна

Зерно інтервенційного фонду
Об'єм 
торгів, 
тонн

Абсолютний 
мінімум, 

руб/тонну

Абсолютний 
максимум, 
руб/тонну

Середньозважена 
ціна проданого

зерна, руб/тонну

Середньозважена
ціна за курсом
НБУ, грн/тонну

Пшениця м'яка 3 класу (2005 року) 0 – – – –
Пшениця м'яка 4 класу (2005 року) 0 – – – –
Пшениця м'яка 3 класу (2008 року) 1333171 7600 12225 8311,8 2128,07
Пшениця м'яка 4 класу (2008 року) 501641 7200 12075 8777,3 2247,25
Пшениця м'яка 5 класу (2008 року) 114521 7100 10625 8549,4 2188,90
Жито продовольче (2008 року) 65420 5600 7600 5947,2 1522,66
Ячмінь фуражний (2008 року) 143502 6000 8825 7137,4 1827,39
Пшениця м'яка 3 класу (2009 року) 706899 7600 11025 8403 2151,42
Пшениця м'яка 4 класу (2009 року) 126186 7200 11125 8353,6 2138,77
Жито продовольче (2009 року) 12285 5600 6575 5888,2 1507,56
Пшениця м'яка 3 класу (2011 року) 23490 7600 10475 8189,4 2096,73
Пшениця м'яка 4 класу (2011 року) 78166 7200 10125 8901,2 2278,97

Довідково: за курсом НБУ на 29.04.2013 року 1 RUB = 0,25603 грн. За даними ММВБ, www.micex.ru



АГРОПРОФІ

№ 17 [223] 10 травня, 2013

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.ua 11 РИНОК І ЦІНИ

Джерело: www.nibulon.com

Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях ТОВ СП «НІБУЛОН» на період з 30.04 по 08.05.2013 року (до 07:30), грн/тонна

Базис поставки

Пшениця

Жито Ріпак2

Сорго
Соняш�

ник
Соя

Куку�
рудза11 кл. 

(гр.А)
2 кл. 
(гр.А)

3 кл. 
(гр.А)

4 кл. 
(гр.Б)

5 кл. 
(гр.Б)

6 кл. червоне біле

Перевантажувальний термінал, м.Миколаїв – – – – – – – 4700 – – – 4450 1950
Агрокомбінат Врадіївський, Миколаївська обл. – 1900 1880 – – 1780 – – – – – – 1860
Колосовський елеватор, Миколаївська обл. 1970 1940 1920 – – 1820 – – – – – – 1900
Філія «Новоодеська», Миколаївська обл. – 1980 1960 – – – – – – – – 4400 –
Філія «Козацька», Херсонська обл. 2010 1980 1960 – – – – – – – – 4450 1950
Філія «Ромодан», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – – 1740
Філія «Решетилівська», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – – 1730
Філія «Артемівська», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – – 1730
Філія «Мар’янівська», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – – 1730
Філія «Глобинська», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – – 1740
Філія «Градизьк», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – – 1740
Філія «Кременчуцька», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – 4200 1740
Філія «Золотоніська», Черкаська обл. – – – – – – – – – – – – 1750
Філія «Вітове», Черкаська обл. – – – – – – – – – – – 4200 1750
Філія «Кам’янка)Дніпровська», Запорізька обл. 1990 1960 1940 – – 1840 – – – – – 4430 1930
Філія «Тетерів», Житомирська обл. – – – – – – – – – – – 4160 1700
Філія «Денихівська», Київська обл. – – – – – – – – – – – 4160 1720
Філія «Переяславська», Київська обл. – – – – – – – – – – – 4170 1710
Філія «Смотрич», Хмельницька обл. – – – – – – – – – – – 4150 1690
Старобільський елеватор – 1820 1800 – – 1700 – – – – – – 1680

Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях групи компаній «УкрАгроКом» і «Гермес)Трейдинг» на 07.05.2013 року, грн/тонна

Базис поставки Ячмінь
Пшениця 
фуражна

Пшениця 
2 кл.

Пшениця 
3 кл.

Ріпак Соняшник Соя Кукурудза

Елеватори ГК «УкрАгроКом» і «Гермес)Трейдінг» (Кіровоградська обл.):
ТОВ «Добронадіївське ХПП», ТОВ «Королівське ХПП», ТОВ «Украгроком» 1850 1950 2130 2100 – 4700 4260 1740
Вінниця1 1840 1930 2100 2050 – 4680 4200 1700
Кіровоград1 1840 1940 2120 2080 – 4680 4250 1720
Черкаси1 1830 1930 2100 2050 – 4650 4250 1670
Миколаїв1 1850 1930 2150 2050 – 4600 4250 1780

11 Орієнтовні ціни. Кінцева ціна залежить від віддаленості елеватора від портів, вартості послуг елеватора. Джерело: www.ukragrocom.com

Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях ПАТ «МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ» на період з 30.04 по 07.05.2013 року (до 24:00), грн/тонна

Базис поставки

Соняшник Пшениця Кукурудза Ячмінь,
для

виробника 

Овес, 
для

виробника
для

виробника
для по�

середника
для

виробника
для по�

середника
для

виробника
для по�

середника

ТОВ «Вінницька птахофабрика», Комплекс з виробництва кормів, м.Ладижин 4850 4500 – – 1750 1750 – –
Новомосковська філія ПАТ з ІІ «Орель)Лідер», Дніпропетровська обл. 4800 4450 – – – – – –
Новомосковська філія ПАТ з ІІ «Орель)Лідер» елеватор №2, Полтавська обл. 4800 4450 – – – – – –
ТОВ «Катеринопільский елеватор», Черкаська обл. 4820 4450 2150 – 1770 – – –
ТОВ «Таврійський ККЗ», Херсонська обл. / EXW Новокаховський КХП – – 2000 2000 1920 1920 1600 –
ПАТ «Добропольський КХП», Донецька обл. 4700 4350 – – – – – –
ПАТ «Миронівський ЗВКК», Київська обл. 4800 4450 2200 – 1730 – – договірна

Експорт зерна з України 
у квітні
ЯК ПОВІДОМЛЯЮТЬ експерти Укра'

їнської аграрної конфедерації, у квітні

2013 року, як вони й очікували, експорт

зерна з України впав, у порівнянні в бе'

резнем, в 1,5 рази, до 1,19 млн тонн. Па'

діння відбулося за рахунок кукурудзи,

експорт якої в квітні не дотягнув і до 1

млн тонн, склавши 960 тис. тонн. Також

було експортовано 220 тис. тонн пшени'

ці, і 6 тис. тонн ячменю, – зазначає ген'

директор УАК Сергій Стоянов.

Наростаючим підсумком з України

експортовано 20,6 млн тонн зерна, у

тому числі кукурудзи – 11,8 млн тонн,

пшениці – 6,4 млн тонн, ячменю – все

ті ж 2,0 млн. тонн.

Не порадував також і експорт олійних

культур, оскільки по сої він також змен'

шився з 143 тис. тонн в березні до 100

тис. тонн у квітні, ріпаку було експорто'

вано всього 7 тис. тонн, а соняшнику –

близько 1 тис. тонн. Таке падіння ек'

спорту олійних культур відбиває жорстку

конкуренцію українських олієдобувних

компаній за сировинні ресурси для своїх

підприємств на тлі виснаження і дефіци'

ту запасів.

Прогнози світових 
врожаїв підвищено
ЗА ІНФОРМАЦІЄЮ з офіційних дже'

рел, аналітики Міжнародної ради по

зерну (IGC) чекають зростання світового

виробництва зернових у 2013/14 МР на

рівні 7% – до 1,91 млрд тонн проти 1,78

млрд тонн у 2012/13. Досягти зазначено'

го показника стане можливо за рахунок

збільшення посівних площ і більш висо'

кої врожайності зазначеної продукції.

Зокрема, аналітики IGC чекають

збільшення світового виробництва куку'

рудзи в 2013/14 МР до 939 млн тонн у по'

рівнянні з 851 млн тонн у поточному се'

зоні, а обсяг кінцевих запасів зернової –

на рівні 143 млн тонн проти 117 млн

тонн в 2012/13 МР.

Світове виробництво пшениці в май'

бутньому сезоні, за оцінкою IGC, також

зросте до 680 млн тонн проти 655 млн

тонн в 2012/13 МР, при цьому кінцеві за'

паси зернової збільшаться до 181 млн

тонн проти 179 млн тонн у цьому сезоні.

Українському цукру хочуть
обмежити доступ до Грузії
НАЙБІЛЬШИЙ грузинський цукрови'

робник Agara Sugar Company лобіює об'

меження поставок цукру з України. Ком'

панія пропонує уряду Грузії вивести

український продукт з режиму вільної

торгівлі, повідомляє інтернет'видання

«Економічна Правда» з посиланням на

Forbes.

За рік середні роздрібні ціни на цукор

на грузинському ринку опустилися з 2

ларі (1,2 долара) за один кілограм до 1,1

ларі, досягши рівня докризового 2007

року. У цьому локальні гравці звинувачу'

ють дешевий український імпорт, обсяги

якого різко зросли.

Якщо за підсумками 2011/2012 мар'

кетингового року на частку Грузії дово'

дилося близько 6% всього українського

експорту цукру (третє місце після Казах'

стану – 72% і Киргизстану – 8%), то в

цьому сезоні Грузія вийшла в лідери, го'

ворить гендиректор асоціації «Укрцукор»

Микола Ярчук.

Нарощування постачань до Грузії

пов'язане з втратою українськими цукро'

виробниками основного зовнішнього

ринку збуту – Казахстану. З осені 2012

року поставки цукру в цю країну фактич'

но припинилися – Казахстан ратифіку'

вав угоду про вільну торгівлю в СНД, у

рамках якого український цукор вилуче'

ний з безмитної торгівлі. Найбільші ук'

раїнські постачальники цукру до Грузії –

агрохолдинги «Райз», «Астарта» і «Мрія».

За словами гендиректора Agara Sugar

Company Альхена Алізаде, найбільший

виробник цукру в країні не може конку'

рувати з українським імпортом за ціною.

Він зазначає, що вартість поставленого із

України цукру в цьому сезоні становить

550 доларів за тонну (0,55 долара за кг),

тоді як у попередні була не менше 800

доларів.

Поки претензії до українських цукро'

виробників озвучили лише представники

Agara Sugar Company. Бізнес'асоціація

Грузії, до якої входить ця компанія, не

готує пропозицій про зміну режиму для

українського цукру, стверджує керівник

проектів асоціації Нана Церцвадзе.

«Але це може бути приватною ініціати'

вою компанії», – зазначила вона

СВІТОВИЙ РИНОК: ЕКСПОРТНІ ТЕНДЕНЦІЇ



ВЛАШТУВАТИ свято для всіх –

справа нелегка, потребує майстер'

ності і знання людської душі.

Захід має бути цікавим і об'єдну'

вати людей, надихати, а от привід

для цього не завжди може бути ве'

селим. 

Колись в сільській місцевості

обов'язково зводили Будинки

культури. І навіть якщо заклад не

відповідав такій гучній назві, все

одно клуб прагнули називати саме

Будинком. Тепер Будинки культу'

ри вціліли не скрізь, і добре, коли

вони продовжили своє функціо'

нування у вигляді клубу. Дозвілля

ж ніхто не скасовував, а от влаш'

товувати його культурне прове'

дення вже практично немає кому. 

В Лідіївці Доманівського райо'

ну Миколаївщини ми відшукали

керівника сільського клубу напе'

редодні численних свят, що цього'

річ тривають одне за одним: 1

Травня – День міжнародної солі'

дарності трударів, Великдень (5

травня) і 9 Травня – День Перемо'

ги. Дуже цікаво було дізнатися, як

у селі тепер проводять дозвілля. 

Людмила Іванівна Гара)

джій все трудове життя очолює

осередок культури в рідній Лідіїв'

ці. Вона народилася вже після

війни, тож патріотичне виховання

вважає надважливим, бо теперіш'

ні і майбутні покоління мають

пам'ятати і усвідомлювати справ'

жню ціну миру.

По закінченні миколаївського

культпросвіт'училища вона про'

працювала ще 4 роки, і з 1978'го

отримала посаду завідуючої Бу'

динком культури в с. Лідіївка. Так

сталося, що впродовж 10 років у

селі й господарстві, яке об'єднува'

ли'роз'єднували з центральним у

Сухій Балці, був занепад. Насе'

лення катастрофічно зменшувало'

ся, із восьмирічки в селі залиши'

лася лише початкова школа. Так

тривало до початку 1990'х. Від

1996 «Будинок культури» став клу'

бом, та й то дякувати Богу, що

його утримали й не розвалили, як

по інших селах. Не мислить себе

Людмила Іванівна без роботи, хоч

і пережила всякі часи з сільським

осередком культури. З початком

перебудови впродовж 10 років от'

римували зарплату 50 грн на мі'

сяць – такі умови роботи на пів'

ставки запропонували завбібліоте'

кою і завклубу. І жінки погодили'

ся. Зараз пані Людмила вже на

пенсії, але продовжує працювати,

бо не має кому передати сільський

«храм Аполлона». 

«У нас раніше був чоловічий

співочий ансамбль, – говорить

Людмила Іванівна. – Живу музику

грав баяніст, а четверо хлопчиків

співали. Ще 1973 року тодішній

завідуючий Будинком культури

Іван Степанович Войчук організу'

вав фольклорний колектив «Ліді'

ївчанка». Спочатку він був неве'

личкий, а потім доріс до 11 вокалі'

сток; тепер нас лишилося лише

п'ятеро – багато жінок пішло з

життя, та й я після операції. За ра'

дянських часів щороку треба було

подавати звіти про проведені

культурно'мистецькі заходи. У нас

колектив був невеличкий, тому з

розмахом ми такі заходи провести

не могли, то вирішили робити об'

рядові постановки. Збирали по

книжках, по спогадах старожилів,

як проходили на селі святкування.

Велику роботу зі збереження на'

родних традицій проводила учи'

телька української мови і літерату'

ри Марія Володимирівна Іглава. Я

писала сценарії, і ми колективом

відтворювали це дійство на сцені.

До нас приходили грати музики,

ми одягали народні костюми, ро'

зігрували сценки і співали, робили

такі собі посиденьки до свята Ма'

сляної, і до Великодніх свят, і до

Дня Перемоги, і до Різдва, і до

Симона'травника. І по сьогодні

до нас приїздять студенти – про'

сять фотографії і сценарії, все від'

даємо, а назад нам, на жаль, їх не

повертають.

Цього року будь'що 9 Травня

будемо співати біля Пам'ятника

загиблим воїнам. Бо пам'ять має

жити!» 

Загалом цей творчий колектив

– лідіївська трійця – складався з

завідувача Будинку культури Люд'

мили Іванівни Гараджій, худож'

нього керівника Галини Георгіївни

Бурлаченко та завідувача бібліоте'

кою Таїсії Яківни Подороги. 

Галина Георгіївна вже, на жаль,

пішла з життя. Вона, як кажуть,

Божим натхненням, писала вірші

– швидко і легко, однак напрочуд

чутливо. Їй належать пісні співо'

чого ансамблю. Цьогоріч вже тра'

диційно лунатиме над селом 9

Травня її пісня: 

«Похилилась верба, 

наче сивая мати в зажурі,

До обеліска квіти лягли навіки 

З колосочками житніми, 

журавлями красивими

Повертайтесь додому, мої земляки!»

«Ще як я навчалася в школі, –

веде далі Людмила Іванівна, – ми

напередодні Дня Перемоги,

7 травня, робити такий вечір –

«Удовин Травень». Тоді багато вдів

було і жінок, чиї діти й брати'

сестри не повернулися з війни.

Збиралося все село – згадували за'

гиблих, розповідали їхні історії,

співали, читали вірші, поминали.

Дуже проникливо, душевно було.

Зараз вже в селі нікого таких

немає. Одна жіночка тоді так го'

ресно сказала, що й досі чекає

свого брата. А 9 Травня, традицій'

но – мітинг біля обеліску заги'

блим. На тому мітингу Галя по'

просилася читати вірша, що сама

написала від імені цього брата:

«Згадай мене, сестро, згадай; Зга'

дай, як сиділи в садочку…». Якби

ви бачили, як плакали жінки, та й

чоловіки витирали сльози.

Історію села збирала й збере'

гла для нащадків Таїсія Яківна –

незмінна упродовж 45 років заві'

дувачка бібліотекою. Наша спів'

розмовниця наголошує, що сіль'

ська бібліотека трималася завдяки

пані Таїсії. Сама вона – уродженка

довоєнної Лідіївки, 1938 року на'

родження, тож всі етапи занепаду і

розвитку села вона добре знає. Це

завдяки їй зібрано багато матеріа'

лів про війну, про її учасників'од'

носельців, які загинули і які зали'

шилися живими.

«Загалом загиблих односельців

– 68, проте коли кинулися збира'

ти фото, то хто поїхав, хто вмер, і

вже не було у кого спитати. У нас

у клубі зберігається велика само'

робна Книга пам'яті односельчан

з фотографіями. Ще 1976 року ми

купили великий альбом, і худож'

ник з Сухої Балки нам цей альбом

оформляв. Кожному приділено

окрему сторінку з фотографією.

Якщо фото немає, то просто на'

писано все, що про людину відо'

мо. Фото продовжують находити'

ся – приїжджають діти й онуки

або рідні до села, йдуть до пам'ят'

ника. У нас є повний список заги'

блих, фронтовиків. Гостям ми від'

криваємо клуб, показуємо списки,

альбом.

З виходом на пенсію Таїсії

Яківни 5 років тому, фахівців не

залишилося, і заклад як такий

розформували. Бібліотека з

с. Суха Балка, де міститься цен'

тральна садиба сільради, хотіла

забрати книги. Проте Лідіївська

восьмирічна школа не віддала –

дітлахи забрали книги до себе.

Тож література і архівні документи

з фотографіями, і альбоми жите'

лів нашого села, які брали участь у

Великій Вітчизняній, збереглися.

Добре, що в селі працює тепер

шкільна бібліотека», – наголошує

завклубом.

«Портрети загиблих воїнів, які

вдалося відшукати, – продовжує

Людмила Іванівна, – завдячуючи

нашому керівнику філії Олексан'

дру Терещенку (ДП «Лідієвське»

ТОВ СП «НІБУЛОН» – прим. авт.)

у фотоательє в Миколаєві рестав'

рували, збільшили і заламінували.

Тепер хочу одягнути їх у рамочки і

зробити гарний стенд, щоб вони

на ньому були закріплені і постій'

но перебували в залі клубу. Коли

школа проводить які заходи, то

завжди кладуть до фотографій

квіти. Хай це залишиться доброю

традицією й надалі!»

Є ще одна заповітна мрія у

працюючого пенсіонера Людмили

Іванівни – щоб зробили капіталь'

ний ремонт у клубі, щоб після

того, як вона остаточно вийде на

пенсію, той не розвалився. І щоб

було кому передати його в надійні

руки.
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Пам'ять має жити!

Людмила Іванівна й Юрій Олександрович ГАРАДЖІЙ. Лідіївка, 2013 рік

На фото вгорі: Людмила Іванівна ГАРАДЖІЙ демонструє Книгу пам’яті села Лідіївка та стенд з портретами загиблих односельчан у сільському клубі



Наразі в селі готуються до

святкування Дня Перемоги.

У звичайному житті родина

Людмили Іванівни і  Юрія

Олександровича – сільські пен'

сіонери, яким не дісталося від

держави ні медалей, ні нагород.

Наприкінці грудня виповнить'

ся 40 років їхнього подружнього

життя. Юрій Олександро)

вич Гараджій так само родом

з Лідіївки, і його родина меш'

кає на батьківському обійсті. У

родині було четверо синів, з

яких Юрко наймолодший.

Батько працював у колгоспі

трактористом, а мати доглядала

за п'ятьма чоловіками. Після

повернення зі строкової служ'

би Юрій Олександрович прац'

ював водієм у радгоспі в Сухій

Балці. Робота була важкою, а

оплата – мізерною: 60 копійок

коштував рейс на Колосов'

ський елеватор, а там в один бік

близько 35 кілометрів. За ніч

ґрунтовими дорогами водій

робив не більше 4 ходок, тож і

заробляв свої 2,4 рублі. Тепер в

тому господарстві і в селі розру'

ха, каже він, ще гірша, ніж була

під час відступу німців у війну.

Невдовзі перейшов у Лідіївське

відділення радгоспу, яке на по'

чатку 1990'х перетворилося на

господарство «Лідіївське», і за'

лишився тут працювати механі'

затором до виходу на пенсію. 

За час своєї роботи Юрій

Олександрович 8 разів пересі'

дав на нову техніку. Досі з

жахом згадує, як молодим орав

на гусеничному тракторі: від

гуркоту і  тряски впродовж

зміни руки і ноги ще добу тру'

сяться так, що ні стояти рівно,

ні руки підняти й води напити'

ся не можеш. Тією технікою,

наприклад, за семигодинну

зміну фахівець мав виорати,

залежно від глибини, близько

5,2 га. Якість техніки була ніяка

– якщо без ремонту сезон від'

працює, вважалося добре; заз'

вичай через місяць вже щось

«летіло». Тож тепер стає йому

смішно, якщо механізатор від'

мовляється у комбайна чи трак'

тора сідати, коли там кондиціо'

нер не працює.

Людмила Іванівна й Юрій

Олександрович виростили двох

синів – Євгена і Юрія. Доля

склалася так, що старший з

дружиною і трьома дітьми живе

у Росії, а молодший разом з ро'

диною – в Лідіївці, поруч. Він

та дружина працюють у «НІБУ'

ЛОНі»: Юрій'молодший пра'

цює на навантажувачі на фермі

– годує корів, а невістка – в

бухгалтерії. Тож дід і батько пе'

редали свою професію вже

третьому поколінню – форму'

ється династія механізаторів!

У селі відпочивати нема ко'

ли, тож пенсіонери Гараджій

пораються по господарству, до'

глядають онуків. Юрій'стар'

ший до того ще розводить бджіл.

І як кожні батьки, мріють вони

про мирне небо і краще життя

для своїх нащадків.

Артем Житков

«ТАНКІВ не підривав, літаків не

збивав, можу просто розповісти

про свої воєнні будні. Вам трапив'

ся скромний ветеран», – так роз'

почав бесіду Віктор Вікторович

Сук, рядовий 1241 полку 375 Хар'

ківсько'Бухарестської Червоно'

прапорної стрілецької дивізії*. Та

хіба людська гідність на війні ви'

мірюється лише кількістю збитих

танків чи знищених ворогів? По'

двиг наших дідів у тому, що вони

врятували країну, нас із вами, вря'

тували світ. 

Родом Віктор Сук з невелич'

кого Полтавського села Потоки,

що за 15 кілометрів від Кременчу'

ка, на правому березі мальовничо'

го Псьолу. В цьому місці ріка зви'

виста, утворює лимани, стариці і

заболочені озера, поруч – автомо'

більна дорога і за півтора кіломе'

три залізнична станція Омельник.

Віктор був третьою дитиною ро'

бітничої сім'ї: батько робітник,

мати домогосподарка. Зі школи

хлопчик планував стати вагонним

майстром. Так, згадує він, було за'

ведено: хто жив подалі від великих

міст – займалися переважно

сільським господарством, а меш'

канці Потоків зазвичай їздили на

роботу до Кременчука. Спеціаль'

ність вагонного майстра на той

час була затребувана, адже відпо'

чивати на береги Псьолу їздили не

тільки з великих міст України, а й

з усього Радянського Союзу. До

речі, як згадує Віктор Вікторович,

вже тоді існувало щось на зразок

зеленого туризму, що «розкручу'

ється» нині в Україні. Господарі

відпочатку будували свої хати з ве'

ликою кількістю невеличких кім'

нат, щоб на літо пускати відпочи'

вальників.

Тож, закінчивши у 1940 році

сім класів, Віктор вступив до за'

лізничного технікуму у Кременчу'

ці, де встиг закінчити лише один

курс. Заняття 1941 року через

нав'язану радянському народові

війну розпочалися раніше – у сер'

пні. Тоді її ще не називали Вели'

кою Вітчизняною – усі сподівали'

ся на швидку перемогу. Проте

менше ніж за місяць війна впри'

тул наблизилася до Кременчука і

заняття в технікумі припинилися.

Почалася окупація. Віктор Вікто'

рович згадує, що на цих терито'

ріях фашисти не дуже сильно лю'

тували, тож часи загарбництва ми'

нули більш'менш спокійно. 

Початок 1943 року став пере'

ламним для ходу війни. Гітлерів'

ські війська, потерпівши поразку

під Сталінградом, швидко втрача'

ли зайняті позиції. З серпня 1943

року Гітлер зрозумів, що наступ

Червоної армії триватиме і надалі,

тож наказав спорудити в тилу

армії вермахту Східний вал, де

планувалося зупинити радянські

війська, тож німецькі частини по'

чали відходити за вал на правий

берег Дніпра. 

29 вересня 1943 року було

звільнено Кременчук, а вже 5

жовтня, якраз у день народження,

18'річного Віктора Вікторовича

призвали до лав діючої Радянської

армії. Лише близько десяти днів

тривала підготовка новобранців

до служби. Згадує ветеран, що і в

технікумі напередодні війни,

воєнній підготовці приділялася

значна увага. 

Тож служба в армії почалася

для Віктора Вікторовича з форсу'

вання Дніпра у так званій «долині

смерті», як її потім охрестили уча'

сники бойових дій та місцеві жи'

телі. 

Долина недарма отримала

свою промовисту назву. За ниніш'

німи даними, на плацдармі в ра'

йоні нинішнього міста Комсо'

мольська в період з 29 вересня по

23 листопада 1943 року загинуло

близько 30 тисяч радянських сол'

дат і офіцерів. Переправа десанту

і штурм правого берега проходи'

ли в складних умовах: противник

мав переважаючу висоту, скеля'

стий берег, а з нашого боку від'

критий піщаний простір. Особи'

стий склад батальйонів змінював'

ся кілька разів, поки не вдалося

зайняти плацдарм на правому бе'

резі Дніпра.

На початку жовтня 1943 року

одними з перших почали форсу'

вання Дніпра проти сіл Чикалів'

ка, Успенка Онуфріївського райо'

ну Кіровоградської області солда'

ти 1245 полку 375 Харківсько'Бу'

харестської стрілецької дивізії. 

Накинувши понтонний міст,

солдати дали змогу перейти Дні'

про іншим полкам, зокрема й

1241'му, де з 15 жовтня служив

Віктор Вікторович. Бойовим зав'

данням полку було прикривати

фланги 1245 полку від оточення.

«Бойове хрещення проходило

на передовій в районі сіл Дача,

Петрівка, Млинок. Перші дні пе'

ребування на фронті були вра'

жаючими, запам'яталися на все

життя. Позиції ворога рядом, чути

лемент німецьких солдатів, бряз'

кіт зброї. Навколо пожарища,

хмари диму, кулі шугають, як оси,

приголомшують вибухи снарядів і

мін, чути стогін і благання пора'

нених допомогти, з'являються по'

ранені та вбиті серед солдатів,

яких ти знав. Мозок свердлить

думка: як тут можна вижити?», –

згадує ветеран. 

Згодом Віктора Сука було

призначено зв'язковим'писарем

штабу полку, до його обов'язків

входило: загальний облік особово'

го складу, постановка їх на харчу'

вання, замовлення та завезення

боєприпасів, підготовка в кінці

дня бойового донесення і доставка

його в штаб дивізії. І хоча, здаєть'

ся, при штабі загроз життю

менше, небезпека на війні чекає

всюди.

Періодично, коли довго не

надходили поповнення, із штаб'

них і тилових частин солдат брали

на передову, стримувати ворога. 

Кажуть, що коли людину вва'

жають мертвою, а вона насправді

жива – це добра прикмета: така

людина довго житиме. Своє про'

роцтво щодо довгого життя Віктор

Вікторович отримав у боях за село

Млинок. Тоді ворог потиснув по'

зиції полку, артилеристи втратили

декілька гармат. Командування

вирішило повернути втрачені по'

зиції та матеріальну частину.

Вранці на передній край відряди'

ли заступника командира полку,

супроводжував його Віктор Сук.

Втрачені позиції були відбиті, гар'

мати повернуто, за кілька днів він

повернувся до частини. Проте зу'

стрічали його зі здивуванням і ра'

дістю – хтось передав, що він у

бою загинув.

Про цей випадок Віктор Вік'

торович жартома говорить, як про

перший замах на своє життя. Дру'

гий трапився у селі Василівка

Кіровоградської області, коли

радянські війська перейшли в

наступ. Німці відкрили шкваль'

ний мінометний вогонь. Вибухо'

вою хвилею вдарило в стопи, і на

певний час йому здалося, що він

залишився без ніг. Проте обій'

шлося.

Третій «замах на життя» рядо'

вого Сука стався на кордоні з

Молдовою. Знищивши останню

надію німців закріпитися на Дні'

прі, радянські війська витискали

ворога з теренів України. 

Весняного дня, 26 березня

1944 року під час прориву оборони

німців 1241 полком Віктор Вікто'

рович знову потрапив під міно'

метний обстріл. 
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Віктор Вікторович СУК

* 375 стрілецька Уральська, Харківсько�Бухарестська двічі Червонопра�

порна дивізія з боями пройшла більше 12 тис. км. Звільняла Румунію, Угор�

щину, Австрію, Чехословаччину, нагороджена орденом Червоного Прапора.

А її полки: 1241 стрілецький Бухарестський полк – орденом Суворова III

ступеню, 1243 стрілецький полк – орденом Червоного Прапора; 1245 стрі�

лецький полк – орденом Богдана Хмельницького II ступеню. Особовому

складу дивізії за зразкові бойові дії Верховним Головнокомандуючим оголо�

шено 18 подяк. За бойові заслуги на різних ділянках фронтів тисячі її воїнів

нагороджені орденами і медалями. У 1943 році діяла у складі 53 Армії 2 Ук�

раїнського фронту.



Поранений у ногу, спину й руки, він зо три годи'

ни пролежав на нейтральній полосі, поки його ви'

падково не помітили свої. Нашвидкуруч перебинту'

вавши, його розмістили в селянській оселі. І лише за

три дні доправили до шпиталю. Цього разу легко не

минулося, важке поранення і довге перебування без

медичної допомоги призвели до того, що ногу дове'

лося ампутувати. Про військову службу вже, звісно, у

подальшому не йшлося. 

З подій війни Віктор Вікторович згадує переваж'

но швидкоплинні світлі моменти. То як зустрів у Ва'

силівці двоюрідного брата Василя Губка, то як кон'

воював полоненого німця. У 1943 році ворожим

силам так само не вистачало людей, тож до армії тяг'

нули вже примусово. Багато з таких вояків здавалися

у полон, аби не брати участь у нав'язаній їм війні.

Розвідка вирішила відпустити полоненого – як агіта'

тора. Ці надії справдилися – як потім дізнався Віктор

Вікторович, німець загітував серед своїх здатися ще

зо двадцятеро солдатів.  

Перенісши кілька операцій, Віктор Сук повер'

нувся додому у листопаді 1944 року. Мав якось

облаштовуватися, повертатися до звичайного життя. 

Спеціальності, вважай, у нього немає ніякої; з

освіти – один курс залізничного технікуму, та ще й

каліцтво. Спочатку хлопець пішов працювати рахів'

ником до молокоприймального пункту Кременчуць'

кого маслозаводу. Проте цього юнакові здалося за'

мало – не бачив перспектив. Тож пристав на пропо'

зицію товариша – поїхати поступати на підготовчі

курси Ужгородського університету. Влада якраз пе'

реймалася тим, щоб надати освіту

(а з нею і радянську пропаганду)

мешканцям західних областей Ук'

раїни. Кілька разів мандрівників

знімали з поїзда – виправити до'

кументи на переміщення була та

ще історія.

В Ужгороді на підготовчих

курсах Вікторові дали стипендію і

гуртожиток. За рік довелося прой'

ти програму 8'10 класу загально'

освітньої школи, а потім скласти

іспит у звичайній школі. Упорав'

шись із цим складним завданням,

першим ділом заспокоїв батьків,

які спочатку не хотіли відпускати

від себе сина на навчання.

Зустріч з сином ветеринарного

лікаря зумовила вибір подальшої

професії Віктора. Через товариша

він познайомився і з його роди'

ною, в якій було кілька поколінь

ветеринарів. Тож свідомо Віктор

Сук вступив до Київського вете'

ринарного інституту і за п'ять

років вийшов з його стін дипло'

мованим спеціалістом. Розподі'

лення випало до білоруської вете'

ринарної лабораторії й зіграло

значну роль в освіті молодої лю'

дини. Адже, як каже Віктор Вік'

торович, основне навантаження у

ветеринарній роботі – саме від'

найти, що виявилося причиною

хвороби тварини, бо її ж ні про

що не розпитаєш. Два роки досві'

ду лабораторної роботи допомо'

гли йому влаштуватися виклада'

чем до Миргородського техніку'

му. Викладацька робота протягом

семи років дала необхідну теоре'

тичну базу. 

Ще в інституті познайомився

Віктор Вікторович із майбутньою

дружиною Оленою Георгіївною.

Вона була родом із Києва, тож

щоб бути ближче до сім'ї, він

почав шукати роботу в столиці.

Зважаючи на досвід молодого фа'

хівця, його взяли до штату респу'

бліканської лабораторії. З 1961

року працював уже в апараті вете'

ринарного главку. На пенсію Вік'

тор Вікторович вийшов у 1985

році з посади начальника відділу

Держветінспекції. Проте й на пен'

сії вирішив працювати далі – ві'

дробив ще 4 роки. Маючи хист до

столярства, на заслуженому відпо'

чинку присвятив себе улюбленій

справі, бо до того робота не дозво'

ляла. Серед військових нагород у

Віктора Вікторовича – ордени Ве'

ликої Вітчизняної Війни І ступе'

ню та Захисника Вітчизни. За тру'

дові досягнення має два ордени

Знак пошани. За вислугою років йому присвоєно

звання лейтенанта.

Разом із Оленою Георгіївною вони виховали

двох дітей – Сергія та Ганну, які подарували їм двох

онучок.

У свої 87 років Віктор Вікторович Сук – бадьорий

і енергійний. Доки він сам не згадає про ампутовану

ногу, жодному співрозмовнику це і на думку не

спаде. 

Правду кажуть, що війна загартовує. Ті, хто по'

вернувся звідти живим, здаються нам обраними над'

людьми. Проте, пишаючись ними і жадаючи бути

схожими на них, ми все одно благаємо долю і Госпо'

да, щоб таке горнило оминуло нас стороною.

Павло Мороз

Віктор СУК (праворуч)
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ДО ВАШОЇ УВАГИ КНИГА 
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Агропромисловий комплекс України»
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Протягом трьох років в українському

тижневику ділової інформації – газеті

«АГРОПРОФІ» – під постійною рубрикою

друкувалися інтерв'ю Героїв України, які

представляють агропромисловий ком'

плекс нашої держави. 

Ця серія статей виявилася справжнім

інформаційним скарбом, адже ілюструє не

лише життєвий шлях успішних людей і ті

настанови, завдяки яким їм вдалося досяг'

ти непересічних результатів в аграрній

сфері, а й показує цих керівників і фахівців

сільгосппідприємств з людського боку: з

їхніми мріями, сімейними цінностями,

острахами та сподіваннями. І, що важли'

во, усім цим видатним людям – байдуже,

чи то керівник, чи доярка або комбайнер,

– притаманне державницьке мислення:

кожен з них має своє бачення подальшого

розвитку аграрного сектору України та

держави загалом. 

Розповіді наших Героїв – не сухі енци'

клопедичні дані і переповідання хроноло'

гії досягнення успіху, а сповнені щирих

людських емоцій думки видатних співвіт'

чизників.

Коли кількість таких інтерв'ю пе'

ревищила 25, а ця рубрика стала чи не

найбільш популярною серед читачів, ми

зрозуміли: залишати такий скарб в архів'

них підшивках газети – справжній злочин

стосовно як нинішніх Героїв, так і прий'

дешніх поколінь. Адже молоді фахівці аг'

рарної сфери також повинні мати приклад

для наслідування й увібрати в себе не лише

матеріалістичні цінності Заходу, а й ті дещо

застарілі та немодні сьогодні, на яких ви'

росла та досягла успіху ціла когорта наших

Героїв'аграріїв. Крім того, ці розповіді як'

найкраще працюють і на імідж вітчиз'

няного АПК – зарубіжні колеги'аграрії та

інвестори можуть скласти цілісне уявлення

про традиції і значимість українського се'

ла і найкращих його представників.

Тож ми, газетярі, вирішили на основі

цієї плеяди нарисів та інтерв'ю зробити

книгу, доповнивши її додатковими матері'

алами та ілюстраціями. Аналогів такого

видання в Україні не існує. Це перша

спроба зібрати в одному збірнику авторсь'

кі публіцистичні матеріали про 56 Героїв

України від АПК із 254 нагороджених

станом на 20 жовтня 2010 року. В цьому

виданні ми презентуємо 49 із них.

Кожне інтерв'ю – це живе спілкування

із легендарною постаттю про її життєвий

шлях, становлення як особистості, трудові

здобутки, її світогляд і особисте життя. Це

спроба донести до широкого загалу без'

цінний життєвий досвід людини, який вже

став загальнодержавним національним

надбанням. 

Наша книга – для широкого кола чи'

тачів, які цікавляться питаннями історії і

економіки агропромислового комплексу

України, а також для студентів вишів

сільськогосподарського спрямування, фа'

хівців і управлінців агросектору.

«Шановні друзі! 

Ви тримаєте в руках унікальне

видання. Це розповідь про людей, які своєю

життєвою мудрістю, непересічними

організаторськими здібностями з честю

довели, що українське село є незмінною

окрасою і перлиною нашої країни...»

Із вступного слова до книги

Президента України В.Ф.ЯНУКОВИЧА

ЗІРКИ ПЕРШОЇ ВЕЛИЧИНИ
АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ

За детальною інформацією звертайтесь:
Тел.: (044) 227�93�55, 235�73�24.

E�mail: info@agroprofi.com.ua 
www.agroprofi.com.ua
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* * *

16)17 травня 2013 року в Миколаєві у бізнес�центрі
«Олександрівський» пройде Четверта міжнародна

конференція «Ягоди України�2013: заморожування і

свіжий ринок». Організатори – проект «АПК�Інформ:
овочі і фрукти», проект Polunica.com.ua, за підтримки
Асоціації оптових ринків України.
Серед учасників: виробники ягід (понад 50%), перероб�
ники, представники оптової і роздрібної торгівлі, поста�
чальники МТР і устаткування, садівного матеріалу і агро�
хімії тощо.
Ягідний бізнес України переносить подію в Миколаїв,
щоб розширювати географію країн�учасників і регіонів. 17
травня у рамках конференції відбудеться практичний біз�
нес�тур на поля проекту Polunica.com.ua, де учасники оз�
найомляться з виробництвом суниці садової у відкритому
і закритому ґрунті з використанням сучасних технологій.

* * *

21 травня 2013 року в Києві (Український дім) про�
йде П’ятий Міжнародний конгрес «Прибуткове сви�

нарство». Організатор заходу – Консалтингова компанія
«Дикун» та Асоціація свинарів України.
Прибуткове свинарство – найбільша подія для всіх, хто
займається свинарством у країні. Шляхи вирішення
складних виробничих завдань, обмін досвідом між окре�
мими як невеликими, так і потужними господарствами за
участі відомих українських та світових експертів, прибут�
ковість галузі – ці та інші теми обговорюватимуть під час
заходу науковці, експерти та практики.
Робота конгресу складатиметься із таких секцій: Аналітика
галузі; Управління та фінанси; Технологія виробництва;
Ветеринарія.
Міжнародний конгрес «Прибуткове свинарство» у вересні
2012 року зібрав більше 300 учасників.

* * *

22)25 травня 2013 року в Києві на території Націо�
нального Комплексу «Експоцентр Україна» приходитиме
XXV Міжнародна агропромислова виставка «АГРО�

2013». Організатор – Міністерство аграрної політики та
продовольства України. Розпорядник заходу – ТОВ
«Промфінінвест�Груп».
Виставка «АГРО» – найбільший державний захід в агро�
промисловому комплексі України (2012 р. у виставці
взяли участь 800 експонентів, більше 1400 компаній; 120
тис. відвідувачів, 25 тис. зареєстрованих фахівців, інозем�
ні учасники з 17 країн.
Виставка охоплює всі сфери сільського господарства: тва�
ринництво, ветеринарія, рослинництво, овочівництво, са�
дівництво, агрохімія, грибництво, рибне господарство,
техніка, обладнання та запасні частини, альтернативна
енергетика та енергозберігаючі ресурси, системи автома�
тизації і управління, інноваційні технології. 
Тематичні експозиції організовані в спеціалізовані вистав�
ки: Animal'EX – виставка сільськогосподарських тварин,
ветеринарії та товарів для тваринництва; FishExpo – ви�
ставка рибного господарства та рибальства; Еквісвіт –
виставка конярства та кінного спорту; Біопаливо –
виставка відновлювальних джерел енергії; Грибництво

– виставка обладнання для переробки, зберігання, паку�
вання та транспортування грибів; ЕкспоАгроТех – ви�
ставка сільськогосподарської техніки; Hi�Tech АГРО –
виставка автоматизації, управління альтернативної енер�
гетики, GPS і GIS технологій; Плодоовочевий форум –
виставка з Овочівництва, Садівництва, Виноградарства,
та новинка цього року ORGANIC – Перша спеціалізована
виставка екологічно чистих продуктів і технологій.
До участі залучаються всесвітньо відомі торгові марки, га�
лузеві асоціації, вітчизняні виробники, іноземні компанії
агропромислової галузі.
«АГРО» організована як міжнародний форум з товарооб�
міном, зустрічами, відкриттями, інноваціями. Під час ви�
ставки проходять семінари, науково�технічні конференції
та конференції з економічних питань, це свято, як для
професіоналів, так і для всієї родини з розважальною
програмою, виступами музичних ансамблів, художніх ко�
лективів, дегустацією продуктів національної кухні та ко�
лоритним українським медовим  ярмарком.

* * *

22)23 травня 2013 року в Одесі проводиться
Дванадцята міжнародна конференція «Зерновий

форум�2013: виробництво, трейдинг, логістика».

Організатор – ІА «АПК�Інформ». Форум проводиться за
підтримки Української аграрної конфедерації та Укра�
їнської зернової асоціації.
Готуючи чергову площадку для зустрічі учасників і експер�
тів зернового ринку, якою є конференція «Зернової
форум», АПК�Інформ визначив основні напрямки диску�
сії в рамках майбутнього заходу:
– Світовий ринок зерна: тенденції та перспективи: мак�
роекономічні фактори формування ринку в 2013/14 МГ;
вплив погодних умов в основних країнах�виробниках
зерна на врожай у новому сезоні; перспективи зерна
Причорноморського регіону в контексті світової торгівлі,
нові ринки збуту.
– Український ринок зерна – виклики та ризики: розви�
ток ринку в умовах високої волатильности; зміна структу�
ри виробництва зерна під впливом погодно�кліматичного
фактора; прогноз урожаю основних зернових культур
2013/14 МГ; кукурудза vs пшениця укріплюють або посту�
паються експортними позиціями; ринок фуражних зерно�
вих; перспективні зернові культури.
– Інфраструктура зернового ринку: особливості функціо�
нування основних ланок інфраструктури: зберігання,
транспортування, перевалка в порту; розвиток логістики
на ринку аграрної продукції: авто� і залізничні перевезен�
ня, розвиток річкової та морської інфраструктури.
Цільова аудиторія конференції «Зерновий форум»: зер�
ноторгові, транспортно�експедиційні та сюрвеєрські ком�
панії, сільгоспвиробники, агрохолдинги, представники
фінансових інститутів, інвестиційних компаній, а також
галузевих асоціацій і об'єднань, законодавчої та вико�
навчої галузей влади України, неурядових організацій.
Традиційно, поряд з провідними українськими компанія�
ми, участь у конференції беруть представники компаній з
основних країн�імпортерів української зернової продук�
ції, а також з Росії, Казахстану, США, Канади та країн ЄС.

* * *

23)24 травня 2013 року там же в Одесі відбудеться
Дванадцята міжнародна конференція «Зернова ін�

дустрія�2013: переробка, нові ринки, інновації», яка
стане логічним продовженням «Зернового форуму�2013».
Організатори конференції – ІА « АПК�Інформ» та журнал
«Хранение и переработка зерна».
«Зернова індустрія�2013» приділить велику увагу питан�
ням розвитку ринку продуктів переробки зерна та техно�
логічним аспектам. Основні теми конференції:
– Тенденції та перспективи розвитку світового ринку бо�
рошна та висівок
– Шляхи розвитку українського ринку продуктів перероб�
ки: борошно, крупи, комбікорми, висівки
– Нові ринки збуту борошномельної продукції України
– Питання якості і безпеки зернової продукції
– Сучасні системи зберігання та переробки зерна
– Автоматизація виробництва та облік на підприємствах
системи хлібопродуктів
Очікувана кількість учасників конференції, за даними ор�
ганізаторів, становитиме близько 200 осіб.

* * *

24)26 травня 2013 року відбудуться навчання у

медіа�школі «Висвітлення сільського життя у ЗМІ».
Організатор навчання – Ресурсний центр АНГО, м.Черка�
си. Партнером виступає Національна спілка журналістів
України. Захід організовано за за підтримки Фонду ро�
звитку ЗМІ Посольства США в Україні.
Захід передбачає навчальні сесії від медіа�тренерів та
експертів, а також прес�тур, у ході якого учасники відві�
дають різноманітні організації, що займаються розвит�
ком сільських громад на Черкащині. Зокрема, планується
відвідання сіл Худяки, Боровиця, Чубівка, Суботів, хуто�
ра Буда, міст Черкаси, Кам'янка, Сміла, Чигирин.
Учасники зможуть підвищити свій професійний рівень та
отримати знання стосовно проведення журналістських
розслідувань з проблемних питань на селі, взаємодії гро�
мади і ЗМІ, розвитку туристичної привабливості сільської
громади тощо. Також передбачається практикум з напи�
сання статей на сільську тематику. Навчання у медіа�
школі, проживання та харчування безкоштовні. 

* * *

29)30 травня 2013 року в м. Алушта (АР Крим) пра�
цюватиме VI Міжнародна науково�технічна конфе�

ренція на тему: «Перспективи розвитку оліє�жирової

галузі: технології і ринок». Організатори заходу: УНДІ
олій та жирів НААН, ІА «Експерт Агро», НТУ «Харківський
політехнічний інститут» за підтримки Мінагрополітики,
НААН, Асоціації «Укроліяпром».

Основними для обговорення будуть питання, пов'язані з
впровадженням передових технологій, що сприяють
збільшенню рентабельності виробництва, вдосконаленню
якості готової продукції, а також контролем якості на всіх
стадіях технологічного процесу, – від підготовки сирови�
ни до отримання продуктів глибокої переробки.
Акцент конференції буде зроблено на вдосконаленні яко�
сті і безпеки при виробництві оліє�жирової продукції на
кожному етапі виробництва.
Мета конференції: зробити аналіз і прогнози розвитку і
функціонування оліє�жирового ринку України; розгляну�
ти питання стану і ключові тенденції розвитку наукових і
технологічних напрямів оліє�жирової промисловості; оз�
найомити з інноваційним устаткуванням і ресурсами для
виробництва продукції і сучасними засобами вимірів по�
казників якості і безпеки продукції; сприяти налагоджен�
ню професійних контактів між виробниками, споживача�
ми і науковими організаціями в галузі.
Аудиторія учасників: фахівці підприємств галузі і суміж�
них галузей харчопрому, торгові компанії, співробітники
НДІ і учбових інститутів харчових напрямів, постачальни�
ки харчових інгредієнтів, барвників і добавок, виробники
устаткування і упаковки для галузі, органи стандартизації
і метрології.
У рамках конференції пройдуть: круглий стіл «Проблемні
питання оліє�жирової галузі», DEMO�зал «Оснащення ви�
робничих лабораторій» і майстер�клас «Біосенсорна оцін�
ка жирової продукції».

* * *

1 червня 2013 року в Києві на території ландшафтно�
го парку «Співоче моле» вперше в Україні відбудеться
святкування міжнародного Дня молока. Це свято було
започатковано в 2001�му році Продовольчою та сільсько�
господарською організацією ООН (ФАО) та приурочене
до Міжнародного дня захисту дітей. З того часу День мо�
лока святкують у багатьох країнах світу. В Україні органі�
заторами події виступили Асоціація виробників молока та
всеукраїнський соціальний проект «Я люблю молоко». 
На гостей свята чекають різноманітні розважальні заходи,
музична програма та дегустація молока і молочних про�
дуктів. Особливу увагу організатори Дня молока приділи�
ли дитячій програмі. Свято розпочнеться о 10:00 і завер�
шиться о 21�й годині вогняним шоу. 

* * *

14 червня 2013 року в Києві (Виставковий центр
«АККО Інтернешнл») відбудеться Практична конферен�

ція «Аквакультура в Україні: перспективи розвитку

2013». Організатор Інформаційна компанія «ПроАгро».
Мета конференції – обмін досвідом фахівців ринку аква�
культури України, що розвивається: виробників продук�
ції, переробників, селекціонерів, виробників і постачаль�
ників кормів, устаткування і технологій. 
У рамках конференції розглядатимуться найактуальніші
питання галузі: стан і перспективи розвитку аквакультури
в Україні; державна політика – можливості і обмеження;
імпорт риби і морепродуктів; внутрішні водойми, гідро�
біотехнічні споруди, диверсифікація в прісноводній аква�
культурі; розвиток марикультури в Україні; комерційна
аквакультура – як розпочати бізнес з нуля; якість і серти�
фікація продукції – досвід України і зарубіжних країн; по�
роди і види, риборозплідники, перспективні об'єкти; нові
технології і устаткування в рибопереробній промислово�
сті; профілактика і терапія хвороб культивованих гідробі�
онтів; технології виготовлення і використання повноцін�
них кормів.

* * *

26 червня 2013 року в Дніпропетровську в готелі
«Рейкарц» проводитиметься круглий стіл на тему:

«Перспективи ринку олійних культур у 2013 році в

Україні: виробництво і споживання». Його організато�
рами виступають ІА «АПК�Інформ» і Український гідро�
метеоцентр.
У рамках круглого столу пропонується обговорити під�
сумки цьогорічної сівби соняшнику і сої, а також початко�
вої стадії збирання ріпаку; обсяг урожаю і перспективи
його якості; цінові орієнтири на першу половину марке�
тингового року для олійних культур і напрямки їх основ�
ного використання.
У рамках дискусії виступатимуть фахівці профільних нау�
ково�дослідних організацій, агрометеорології, аналітики
олійного ринку, представники агро�– і торгових компа�
ній, переробних підприємств і галузевих об'єднань. 

ЕКСПО ï КАЛЕНДАР

ВИСТАВКИ&ФОРУМИ

Підготував Артем Житков
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