www.svarog-agro.com

№46 вересень 2011 року

Рецепти ефективного управління від Сварогу

«Нам приємно, що цього року ще більша кількість українських і міжнародних аграрних компаній виявили інтерес до конференції «Ефективне управління
великими аграрними компаніями». Адже обмін досвідом та спілкування між представниками провідних агропідприємств істотно впливає не тільки на розвиток корпоративних стратегій, але й аграрного сектору в цілому».  
Алекс Ліссітса, Президент Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ).

Д

ля корпорації «Сварог Вест Груп»
вдвічі приємнішим виявився той
факт, що практична частина даної
конференції пройшла на сварогівських
підприємствах та земельних масивах.
Адже вперше в Україні представники
найбільших агрокомпаній з Бразилії, Аргентини, Росії, Казахстану, України та ЄС
не лише обговорили глобальні тенденції
світової економіки та напрямки розвитку
сільського господарства, але й наочно
ознайомилися з прикладом того, як можна ефективно втілювати в життя новітні
досягнення та отримувати при цьому
високі результати роботи.
Варто
зазначити,
що
організатором заходу став «Український
клуб аграрного бізнесу», а сама
конференція проходила за підтримки
Міністерства аграрної політики і продовольства України, Інституту аграрного
розвитку в Центральній та Східній Європі
(IАМО) і Східного комітету німецької
економіки.

«Молочний космос»
Про те, що молочно-товарний комплекс у с.Велика-Медведівка є
чи не одним з найкращих на території
України, неодноразово згадувалося з уст
керівників корпорації, ЗМІ, делегацій, що
систематично відвідують ферму. Проте, як виявилося, візит закордонних гостей на «молочний оазис Сварогу» здивував вдвічі більше, створивши ажіотаж
цікавості та захоплення від побаченого. І справа навіть не у свіжоспеченому
короваї із сварогівського запашного зерна, який було вручено Алехандро Лопесу,
керівнику аргентинської агрокомпанії,
не у свіжовидоєному молоці, яке мали
можливість скуштувати усі присутні.
Справа в тому, що Сварог вкотре довів,
що є дійсно виробником свіжого, запашного та екологічно чистого продукту.
Анатолій Паляниця, директор департаменту тваринництва корпорації, в
процесі проведення екскурсії ознайомив
гостей з умовами утримання, догляду та
відгодівлі худоби, розповів про показни-

ки продуктивності, технології, які застосовуються та з загальною картиною даної
галузі у розрізі інших напрямків виробництва Сварогу.
– Даний комплекс розрахований на 700 голів ВРХ. Тут за добу
виробляється 20 тонн високоякісного
молока, що сертифіковане на виготовлення продукції дитячого та дієтичного
харчування, - розпочав свою розповідь
Анатолій Степанович.
Однією з переваг утримання корів
у комплексі, яка, до речі, найбільше вразила та здивувала візитерів - можливість
проводити постійний моніторинг стада та
виявляти найменші відхилення у стані їх
здоров’я.
- Вся річ в транспонтерах з особистим електронним передавачем, що
прикріплений до нашийника кожної корови. Саме за допомогою даного приладу протягом дня вся зібрана інформація
(фізіологічні параметри, харчування,
пересування худобини) передається на
центральний комп’ютер, - продовжив
свою розповідь очільник департаменту.
Під час перебування на комплексі
делегати відвідали доїльну залу, пологовий відділ, лабораторію, відділ для утримання телят. Елі Зеланський, учасник
делегації з Ізраїлю, по закінченню, висловив свої думки стосовно побаченого
Анатолію Степановичу. – Ви створили
свій «молочний космос», і це заслуговує
визнання, - сказав він.

«Щедрими полями Сварогу»
Наступними зупинками стали
поле с. Вовківці (56 га), де проводився
посів кукурудзи сорту ПР39Н32 фірми
«Піонер» та поле с.Мокіївці (158 га), де
обмолочувалася соя сорту «Аметіс». Із
загальним станом посівів пізніх зернових гостей ознайомили заступник голови
правління корпорації «Сварог Вест Груп»
по Північному регіону - Володимир Стецюк та головний агроном по Північному
регіону - Філімон Антонюк.
Основні
секрети
успішності
рослинництва корпорації «Сварог Вест

Груп» - це правильна сівозміна, продумана система захисту рослин, чітко
спрацьована агрономічна служба по визначенню родючості ґрунтів, своєчасне
підживлення та виважені технології
обробітку культур.
- До кожної культури, як і до
кожної людини, має бути свій підхід,
окремі норми та стандарти вирощування,
- зауважив Володимир Іполітович.
Щодо рівня технічного забезпечення корпорації то з тим , як і яка техніка
працює на сварогівських полях, гостей
ознайомив Сергій Філюк, директор
технічнрго департаменту підприємства.
Він вказав на три основні складові, за якими побудована робота очолюваного ни
департаменту - це кадри, підбір техніки
та максимально ефективне її використання. До збору збіжжя, були задіяні комбайни CLAAS, Lexion 670.
Делегати відвідали овочеві поля
поблизу смт.Гриців Шепетівського району. Там, Микола Мугиль, директор департаменту овочевої продукції та його
заступник - Сергій Болюх, розповіли
про застосування системи краплиного
зрошення, системи догляду та захисту
овочевих культур, що застосовуються
корпорацією. Особливо іноземних гостей здивували плоди наших томатів, які
уже у таку пізню вересневу пору є не ураженими.

«Виставкове поле Білополя»
Після наглядного прикладу вирощування
овочевої продукції, учасники конференції
мали можливість оцінити уже зібраний
овоч (капусту, цибулю, моркву, буряки, помідори) на виставковому тюку
Білопольського поля.
Галузь плодоовочівництва тут
представляв Сергій Гавришев - директор
департаменту фруктової продукції Сварогу. Окрім «борщового набору» тюк прикрашали свіжі буковинські яблука сорту
«Савва». Сергій Васильович запропонував учасникам презентацію очолюваного
ним напрямку.
Наступний виставковий тюк був

присвячений точному землеробству.
Адже ідеологію точного землеробства
спеціалісти корпорації сповідують досить
ретельно, з дотриманням всіх принципів
та правил. Максим Маярчук докладно пояснив, як проходить відбір проб
ґрунту, на спеціалізованих квадрациклах
з GPS- навігаторами позиціювання. Поки
що, аналіз землі на вміст таких речовин
як фосфор, азот, калій проводять для
корпорації лабораторії-партнери, проте
план по створенню власної лабораторії
активно розробляється.
Органічне землеробство представляв Леонід Олійник - директор
ТОВ «Подільський господар-2004» та
очільник органічного напрямку діяльності
корпорації. Ним були представлені
органічні добрива «Подільський біогумус»
та «Подільський гібрид», які уже на протязі
кількох років виробляються корпорацією.
Наступним напрямком, що презентувався гостям стало насінництво. Тут
варто зазначити, що корпорація «Сварог Вест Груп» має у своєму складі два
підприємства, які спеціалізуються на
вирощуванні високоякісного та високопродуктивного насіння. Це підприємство
ТОВ «Лотівка –Еліт» та ВАТ «СВАТ Городищенське». Іван Кляп та Петро
Коломійчук, директори вище названих
господарств, представили увазі гостей приклади насіннєвої продукції. Іван
Іванович розповів про технології, що застосовуються для її виробництва, зауваживши, що рослинництво починається з
вдало вирощеного насіннєвого зерна.
Ще один виставковий тюк
був присвячений соціальній політиці
корпорації,
а
саме
інформуванню
присутніх про діяльність Хмельницького регіонального благодійного фонду
«Зміцнення громад». Тетяна Василик директор фонду, розповіла про основні
напрямки благодійництва організації,
навівши не один приклад творіння добрих справ. Гостям були запропоновані
роздаткові матеріали та презентації
результатів роботи фонду.

Новини

У

Україна будує найбільше
овочесховище в світі

країнські урядовці запевняють в тому,
що овочами населення буде забезпечене протягом року. Оскільки, одночасно
будується 104 сховища. В Мінагропроді порахували: на початку 2011 сертифікованих
складів було на 550 тисяч тонн. У вересні їх
стане на 1 мільйон 300 тисяч. Профільний
міністр відзвітував: «Зведення першої черги об’єктів, де можна зберігати 60 тисяч
тонн, завершено в Херсонській області».
«У перспективі до кінця наступного року, тобто до вересня наступного року, буде побудовано овочесховище
на 200 тисяч тонн, яке буде самим великим овочесховищем в світі. Тобто це
дає нам такий позитивний сигнал, що
бізнес бачить привабливість якраз в цьому питанні», - пояснив телеканалу UBR
міністр агрополітики та продовольства
України Микола Присяжнюк.

В

Збільшення об’єму
сільгоспвиробництва

Україні обсяг сільськогосподарського
виробництва за 8 місяців 2011 р. виріс
на 10,5%. Про це повідомляє Державна
служба статистики.
При цьому обсяг виробництва
на сільськогосподарських підприємствах
виріс на 12,2%, в господарствах населення - на 9,2%.
Виробництво зернових і зернобобових культур виросло на 21%. Виробництво овочів відкритого грунту на 13,7%.
Продукція м’ясного скотарства зросла на
5,6%, а виробництво яєць на 12,2%.

В

Осінньо-польові роботи

Україні тривають осінньо-польові роботи. Озимі культури на зерно посіяні
вже на площі 752 тис. га. Окрім того,
продовжується збирання зернових, зернобобових та технічних культур. Про це
повідомив Міністр аграрної політики та
продовольства України Микола Присяжнюк.
«Цього року озимими зерновими
буде засіяно 8,3 млн. га, що на 200 тис. га
більше проти минулого року», – зазначив
очільник галузі.
Забезпеченість насінням становить 1,8 млн. тонн, або 103% до потреби. За даними Держсільгоспінспекції, до
посівних кондицій доведено 106% прогнозованих обсягів насіння озимих культур.

Людей у селах дедалі менше, а
сільрад дедалі більше

З

а
роки
незалежності
України
чисельність сільського населення скоротилася на 2,5 млн. осіб.
Характеризуючи
нинішній
стан
адміністративно-територіального
устрою
України,
вимальовуються
наступні статистичні дані: з 1991 року
спостерігається
тенденція
зменшення кількості сільських жителів. Кількість
сільських населених пунктів зменшилась
на 348 одиниць. Але разом з тим кількість
рад збільшилась на 1067 одиниць.
Також існує проблема відсутності
у
багатьох
випадках
чітких
меж
адміністративно-територіальних одиниць.
За даними Держкомзему, у 2010 році в
Україні встановлено або змінено межі
лише у 19 тис. 252 населених пунктах, що
становить 64,5% від їх загальної кількості.

П

Українське тваринництво
у критичному стані

резидент України Віктор Янукович
вважає стан українського тваринництва критичним. На цьому він наголосив на
засіданні Ради регіонів.
«Нині у більшості регіонів не
розроблені програми підтримки розвитку
молочного скотарства з виділенням коштів
з місцевого бюджету, не вживається належних заходів зі збереження поголів’я
корів та підвищення їх продуктивності», сказав Глава держави.
Він підкреслив на необхідності
підтримки даної галузі на місцевому рівні
та доручив головам обласних державних
адміністрацій тримати це питання на особливому контролі та вжити заходів для
стабілізації ситуації.

«Агро-Поділля 2011» – нові обрії співпраці для Сварогу!»

У

м.Хмельницькому 10 вересня 2011
року відбулася 27 обласна виставка «Агро – Поділля 2011». На
виставці було представлено продукцію
кращих виробників сільського господарства та підприємств харчової
промисловості Хмельниччини. А
особливістю цьогорічної виставки став 700 – кілограмовий коровай, котрий був виготовлений
Асоціацією хлібопекарів області
із зерна урожаю цього року.
Почесне право урочистого перерізання стрічки та
офіційного відкриття
заходу
було надано голові обласної
державної адміністрації Василю
Ядусі та голові обласної ради
Миколі Дерикоту.
Корпорацію
«Сварог
Вест Груп» серед аграріїв області
представляли: голова правління
- Андрій Гордійчук, делегація департаменту рослинництва підприємства на чолі
з першим заступником голови правління
- Володимиром Стецюком, делегація
технічного департаменту на чолі
з його директором - Сергієм
Філюком та департамент тваринництва на чолі з його очільником
- Анатолієм Паляницею.
Першою
приємною
ластівкою
заходу
стало
відзначення корпорації «Сварог Вест Груп» та безпосередньо Андрія Гордійчука почесною грамотою лідера області за
найбільший відсоток валового
збору збіжжя ранніх зернових за
всіма показниками.
Департамент
тваринництва корпорації, зокрема,
три його підприємства СТОВ
«Антонінське», АТЗ «Мирне» та ТОВ
«Подільський господар» перезентували
кращі зразки худоби.
		
СТОВ
«Антонінським»

Н

була виставлена українська білоголова
порода, що є унікальним ресурсом на
сьогоднішній день в межах України. Вона
завезена з Голландії графом Потоцьким.
До речі, СТОВ «Антонінське» на сьогодні

є єдиним господарством в Україні, яке
утримує та розвиває дану породу.
Тваринництво корпорації має
приділяти увагу відродженню саме цього
поголів’я, поліпшенню цієї породи, - наго-

лосив Андрій Гордійчук під час заходу.
Якщо говорити про поголів’я ВРХ,
що було представлене двома іншими
підприємствами Сварогу, то навіть сам
голова ОДА Василь Ядуха зауважив, що

поголів’я має прекрасний здоровий вигляд, величезні тенденції до відтворення,
до високої результативності.
У процесі перебування обласної
делегації на виставковій площадці
корпорації
голова
обласної
державної
адміністрації
запропонував
варіанти
розвитку
тваринницької галузі Сварогу. Річ
йшла про закупівлю нетелів та телят
у кількості 3000-5000 тис. голів. На
що Андрій Гордійчук відповів подякою та пообіцяв скористатися даною можливістю, оскільки Сварог
зацікавлений у збільшенні кількісті
поголів’я.
Результатом такої бесіди стала
домовленість про зустріч між головним управлінням сільського господарства Хмельницької області
з представниками тваринницької
галузі корпорації, зокрема, з Анатолієм
Паляницею.
Варто відзначити, що делегація
очільників області відвідавши виставкові
площадки всіх районів, величезну увагу
звернула саме на Шепетівський,
що, нагадаємо, є базовим для
діяльності корпорації.
- До таких господарів як Андрій
Гордійчук та корпорація «Сварог
Вест Груп» держава має приділяти
максимум розуміння та підтримки.
Я сподіваюсь, що в найближчому майбутньому такі господарства, як корпорація, будуть працювати у кожному районі нашої
області, позитивно впливаючи на
результативність того, щоб Хмельниччина стала хлібною житницею
України, - додав Василь Ядуха.
Безсумнівно, виставка «АгроПоділля
2011»
була
насиченою,
динамічною та сповненою позитивних
вражень, а найголовніше, відкрила нові
перспективи для дружньої сварожої команди.

День поля на Сокирянщині!

а щедрих полях Сокирянського району 15 вересня 2011 року
пройшов регіональний польовий
семінар. За доброю традицією його учасники мали можливість ознайомитися з
кукурудзяними посівами Сварогу, адже
цьогоріч цієї культури тут передбачається
зібрати по 100ц/га.
До участі у робочій зустрічі (її проводили як «День поля») були запрошені
керівники підрозділів, агроспеціалісти

та керуючі масивами департаменту рослинництва Південного регіону корпорації
«Сварог Вест Груп» – із Кіцманського,
Кельменецького, Сокирянського районів
та Ново-Ушицького – Хмельницької
області, а також начальники державних насіннєвих інспекцій, представники
засобів масової інформації.
Як
зазначив,
відкриваючи
семінар, Юрій Гаврилюк – заступник голови правління корпорації «Сварог Вест
Груп» по Південному регіону та керівник
ТОВ «Сварог Буковина», мета зустрічі
– продемонструвати, які вагомі результати на полях дають гібриди кукурудзи,
насінням якої підрозділи корпорації «Сварог» забезпечує визнана у світі компанія
«Піонер».
Детальніше
про
завдання
семінару розповів регіональний пред-

ставник ТОВ «Піонер насіння України»
Микола Костюк. Зокрема, коли учасники семінару виїхали на демонстраційне
поле (1200-гектарний масив Сербичанських сільгоспугідь), він дав характеристику кожного гібриду різних термінів
дозрівання, сказав про їхню цінність та
можливості – за умов чіткого дотримання вимог технології: якісного обробітку
ґрунту, достатнього внесення аміачної
води та діамофоски, відповідної глибини
заробки насіння і вибору найоптимальнішого
терміну посіву.
Про
дію
гербіцидів, які потрібно
вносити для того, щоб
площі кукурудзи були
чистими від бур’янів,
розповів
учасникам
семінару, представник
компанії «Дюпон» Микола Ільницький.
Під час оглядин демонстраційного
поля, про всі фази та
етапи роботи, стан
посівів кукурудзи, прогнози її урожайності
у регіоні
розповіли
керівник масиву Сергій Цибульський та агроном по
Південному регіону Олексій Федорчук.
Варто зазначити, що багато із
виступаючих та присутніх на семінарі
відзначали високий рівень дисципліни
та відповідальності за виконану роботу у
господарствах корпорації «Сварог Вест
Груп», що забезпечує високі показники
урожайності.
По завершенню заходу, Юрій
Гаврилюк, від імені голови правління
корпорації Андрія Гордійчука та всього колективу, подякував керівництву компаній
«Дюпон» та ТОВ «Піонер насіння України»
за плідну та якісну співпрацю, зауваживши на тому, що у майбутньому вона буде
лише міцнішати та розширювати свої
межі.

Книжкова полиця
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Кращі платники
податків 2011!

а підсумками всеукраїнського
проекту України «Кращі платники
податків 2011» корпорація «Сварог Вест Груп» отримала одні з найвищих показників фінансово-господарської
діяльності серед когорти підприємств
держави. За основу бралися виплати до
бюджету усіх рівнів у вигляді податків,
внесків до Пенсійного та соціальнострахового фондів.
23 вересня 2011 року в м.Києві
у конгрес-холі Державної податкової
адміністрації
України
відбулася
презентація даного проекту, яку відвідала
начальник відділу інформаційної та
соціальної політики корпорації «Сварог
Вест Груп» Тетяна Василик. На святі також були присутні керівники підприємствлідерів, інформацію про діяльність яких
розміщено на сторінках видання.
Під
час
презентації
книги
організаторами
була
проведена конференція, на якій представники бізнесових структур та Державної
податкової адміністрації змогли обговорити податкову систему країни, її
недоліки та переваги, а також окреслити
спільне бачення щодо поліпшення податкового законодавства.
Після плідного обговорення,
кращим платникам податків вручили дипломи учасників проекту та набори книг. Корпорація «Сварог Вест
груп», в особі голови правління Андрія
Гордійчука, відзначена дипломом учасника Всеукраїнської програми «Податкова система України. Податківці
та платники податків. Діалог влади та
суспільства» від голови комітету ВР
України з питань фінансів, банківської
діяльності, податкової та митної політики
В. Хомутинніка. Аналогічним дипломом
нагороджена директор департаменту бухгалтерського обліку корпорації
«Сварог Вест Груп» Валентина Тихонюк.

Перший дзвінок пролунав і на землях сварогівчан

О

сь і закінчилися безтурботні гарячі
літні дні. Перший дзвінок подав
сигнал відпочившій і повній сил
дітворі, що настала пора сідати за шкільні
парти і черпати нові знання для побудови
свого успішного майбутнього. Але з якими проблемами зустріли учнів цьогорічні
сільські ЗОШ?
Останнім часом майже всі ЗМІ
у весь голос кричать про нинішні розпорядження владних структур щодо
освітньої сфери. Не новиною стало масове закриття сільських шкіл, до яких ходили переймати науку від вчителів місцеві
діти. У виправдання звучать репліки
щодо невеликої чисельності школярів
та кількості потрібних на утримання
відповідних ЗОШ фінансів, які є прогалиною у державному бюджеті. В результаті,
цей першовересень учні змушені були
зустрічати біля замкнутих дверей своєї
альма-матер, адже до іншої школи – в
сусіднє село, доведеться подолати не
один кілометр дороги, яка подекуди може
пролягати через залізничні колії та інші
перепони, що узимку стануть не переможними навіть для шкільних автобусів.
Актуальними проблемами, і для
цього навчального року, залишається недостатня кількість шкільних підручників
та недоступна для учнів мережа Інтернет.
Проте, Міністр освіти продовжує запевняти, що кожен школяр забезпечений

Т

потрібними книгами та кожна школа має
доступ до всесвітньої мережі. Варто також зазначити, що проведення ремонтних робіт у сільських освітніх закладах
забезпечується державою недостатньо,
тому цим змушені перейматися батьки,
яким не байдуже, в якому стані знахо-

диться школа, де немалу частину свого
життя проводять їхні чада.
Така
сумна
картина,
стану шкіл на селі, продовжує хвилювати корпорацію «Сварог Вест Груп» на
чолі з головою правління – Андрієм
Андрійовичем Гордійчуком та Хмельницький регіональний благодійний фонд
«Зміцнення громад» на чолі з президентом – Анною Олександрівною Гордійчук.
Вони спільними зусиллями намагаються допомагати та розвивати освітню
сферу на тих територіях, де провадять
свою діяльність. Так, за останні 1,5 роки

День міста у Славуті

радиційно 21 вересня місто Славута відзначає свій день народження.
Не став винятком і нинішній рік, який
цього дня прийняв у себе багато поважних та відомих гостей.
Розпочалося свято з урочистої

ходи підприємств, установ, організацій
міста та загальноосвітніх закладів. Перейняли святкову естафету місцеві художні
колективи міст Острога, Корця, Нетішина,
Шепетівки та Славутського району, які
представили присутнім чудову концертну
програму.
Також на дні міста були присутні
– міський голова Славути Василь Сидор,
народний депутат Сергій Буряк, депутат Хмельницької обласної ради, голова
правління корпорації «Сварог Вест Груп»
Андрій Гордійчук та заступник міського
голови м. Шепетівки Тетяна Зайцева, які
привітали громаду з їхнім чудовим святом. У цей же час, від спонсорів свята
корпорації «Сварог Вест Груп» та ХРБФ
«Зміцнення громад», було організовано

для усіх бажаючих, так зване, масове
безоплатне харчування. Кожен охочий
міг поласувати свіжозвареною справжньою козацькою кашею, яку готували у
величезних казанах на вогнищі вправні
«сварожі козаки».
Найцікавішим
славутчани
змогли насолодитися близько вечора, коли до міста завітали зіркові гості
від співорганізаторів свята народних
депутатів Олександра та Сергія Буряків,
депутата Хмельницької обласної ради,
голови правління корпорації «Сварог
Вест Груп» Андрія Гордійчука та директора ХРБФ «Зміцнення громад» Тетяни Василик. Серед запрошених були:
фіналістка телепроекту «Шанс» - Альона
Мороз, гурт «Пара нормальних» та артистка всеукраїнської величини - Наталія
Валевська. Вони радо привітали жителів
міста та подарували присутнім композиції
у власному виконанні.

Логічним завершенням дня міста
став подарований громаді від Сварогу та
благодійного фонду святковий феєрверк,
який своїми різнобарвними вибухами
зібрав у небі погляди тисячі присутніх.

було надано допомогу у заміні вікон
(Шепетівський
район),
встановленні
санвузлів (Красилівський район), заміні
дверей (Славутський район), подаровано
у шкільні бібліотеки набори підручників,
для школярів – щоденники, спортінвентар
та вручено грошові премії для відмінників
навчання.
Цього року свято Знань Хмельниччини та Чернівеччини традиційно не
обійшлося без відвідин представників
агропідприємства та благодійного фонду. 85 шкіл 11-х районів (Хмельницький,
Шепетівський, Славутський, Полонський,
Красилівський,
Новоушицький,
Віньковецький, Кіцманський, Кельменецький, Сокирянський, Оршівецький)
радо зустріли гостей свята. Зазначимо, що за кожним освітнім закладом сіл
були закріплені керівники корпорації
«Сварог Вест Груп» та працівники ХРБФ
«Зміцнення громад», які мали за честь з
нагоди 1 вересня подарувати цінні подарунки, серед яких факси, кольорові
принтери, доступ до мережі Інтернет,
тюлі на вікна, одяг для сцени та спортивні
мати для занять з фізичної культури –
все це стане у нагоді для повноцінного
функціонування навчального закладу. На
закупівлю придбаного було виділено у
загальній сумі 112 000 грн.
Ми
розуміємо,
що
наша
діяльність – це лише невеличка частин-

ка того, що варто зробити для сільських
шкіл, щоб вони не поступалися місцевим.
Але сподіваємося, що надана турбота та
піклування матиме позитивний результат.
Відділ освіти Красилівської
районної
державної
адміністрації,
педагогічні
колективи
навчальних
закладів району висловлюють подяку
за надання матеріальної і практичної
допомоги у підготовці загальноосвітніх
та дошкільних закладів району до нового 2011-2012 навчального року.
Ваш постійний вагомий внесок
у зміцнення навчально-матеріальної
бази шкіл району, стимулювання
творчої праці педагогів і обдарованих
дітей, створення сучасних, комфортних
умов навчання дітей та управлінської
діяльності керівників шкіл.
Щиро сподіваємось на подальшу співпрацю у питаннях модернізації
навчально-матеріальної бази шкіл
та їх комп’ютеризації, упровадженні
енергозберігаючих
технологій,
організації якісного харчування та
підвезення учнів до базових шкіл.
Зичимо міцного здоров’я, вагомих
здобутків і успіхів у всіх Ваших справах
і починаннях.
З повагою, В. Снігур,
начальник відділу освіти
Красилівської райдержадміністрації

417 річниця дня народження Шепетівки

В

центрі Шепетівки на площі Т. Шевченка 25 вересня святкували День
рідного міста. Розділити цю чудову
подію зібралися тисячі жителів і гостей.
Розпочалося
головне
дійство зі святкового концерту,
де зі сцени присутніх розважали
запальні ведучі – Ростислав Соловйов та Ірина Гурська. Вони
зазначили, що подібне свято не
має аналогів в Україні, оскільки
до Шепетівки завітали особливі
люди, які мають фізичні обмеження, але не мають меж у
творчості. Ініціатором їх залучення
став відомий громадянин міста,
майстер спорту міжнародного
класу, рекордсмен України з
пауерліфтингу, лауреат конкурсу
«Гордість країни 2010» – Олег Лаврук.
Порадували шепетівчан своїми
виступами місцеві зірки – діксіленд народного аматорського колективу Івана
Кабація, ансамблі спортивно-бального танцю «Віват» та «Інеш», вокальний
колектив «Ретро», жіночий вокальний
квартет «Ti amo», Вікторія Кузнєцова та
рок-гурт «Кальцій». Завітали також гості
з міста Нетішина – подвійні чемпіони
світу зі спортивних та бальних танців на
візках, володарі кубку світу Іван та Надія
Сиваки. Вони подарували громаді пристрасну «Румбу» та запальний «Джайв».
З Косова до Шепетівки приїхала Марічка
Лазарович, яка представила увазі публіки
«Віденський вальс» на візку спільно з танцювальним балетом «Браво». Енергійним
виступом прикували до себе погляди
присутніх – велоакробати у показовому
номері велотріалу.
У цей день жителі мали чудову
змогу посмакувати справжнім козацьким
кулішем, приготовленим просто неба на

вогнищі у величезних казанах, придбати
сувенір на святковому ярмарку та покататися на каруселях.
Родзинками свята стали музичні

подарунки від зірок української естради:
переможниці телешоу «Україна має талант» – Олени Ковтун, гурту «Пара нормальних» та народної артистки – Наталії
Валевської. А також дискотека 80-х з Dj
Lavr, Dj Crocodile та двома запальними Pjдівчатами на сцені. Наприкінці Дня міста
на небі Шепетівщини засяяли мільйони
вогників різнобарвних феєрверків, подарувавши море позитивних емоцій глядачам.
Варто
зазначити,
що
організаторами та спонсорами свята
стали Шепетівська міська рада на чолі
з міським головою Сергієм Антонюком,
народні депутати Олександр та Сергій
Буряки, депутат Хмельницької обласної
ради, голова правління корпорації «Сварог Вест Груп» Андрій Гордійчук та директор ХРБФ «Зміцнення громад» Тетяна
Василик. Вони доклали максимум зусиль,
щоб шепетівчани змогли сповна насолодитися святом та відчути тепло і затишок
у рідному місті.

Церковний дзвін

Різдво Пресвятої Богородиці — День всесвітньої радості

П

риход на світ Тієї, що мала бути Божою Матір’ю, є особливим джерелом радості для її батьків, Якима й
Анни, для неба, для землі і всього створіння.
Цю духовну радість Різдва Богородиці
підкреслюють різні св. Отці. Св. Андрій
Критський у своєму слові про цей празник
величає Пресвяту Богоматір як Ту, на якій
сповнилися всі пророцтва Старого Завіту.
Святий Іван Дамаскін у проповіді цього
дня каже: «День Різдва Богородиці є днем
всесвітньої радості, бо через Богородицю увесь людський рід обновився і смуток праматері Єви змінився на радість».
Так і Богослужіння цього дня
повні радісних тонів, наче це Христове Різдво або Його світле Воскресіння.
Головні мотиви цієї радості - це кінець
бездітності праведних Якима й Анни, це

початок нашого спасіння, це особлива
роль і значення Богородиці для спасіння
людського роду. Народженню Пречистої
Діви Марії найбільше раділи її батьки. На стихирах стиховні малої вечірні
празника, співаємо: «Радійте, Якиме й
Анно, радійте, бо від неплідної родиться Причина нашої радості і спасіння».
Народженню Богородиці радіють
ангели й люди: «Всечесне Твое Різдво,
Пресвята Діво чиста, — співаємо на
вечірні празника — множество ангелів на
небі і людський рід на землі славить, бо Ти
стала Матір’ю Творця всіх, Христа Бога.
Того благаючи, не переставай молитися за нас, бо на Тебе надію покладаємо,
Богородице Всехвальна і Непорочна».
В цій радості беруть участь усі
святі Старого й Нового Завітів: «Обнови-

Духовна сфера має
підтримку

Ц

ерква згуртовує громаду, сіє у ній
зерна віри, добра та людяності,
допомагає будувати дружні і щирі
стосунки, духовно збагачує усіх прихожан. Саме тому ХРБФ «Зміцнення громад» в рамках проекту «Духовність плекає
громаду» програми «З людьми і для людей» неодноразово надає фінансову
підтримку церковній сфері Хмельницької
та Чернівецької областей.
Нещодавно знову було виділено
75 000 грн., які витратили на будівництво,
ремонт та благоустрій церков і монастирів
Хмельниччини (8 у Шепетівському районі,
3 у Славутському, 1 у Красилівському і 1 у
Новоушицькому) та Чернівеччини (3 у Сокирянському районі, 2 у Кельменецькому
і 1 у Герцаївському).
Також хочемо зазначити, що
Свято-Різдва Богородичний чоловічий
монастир отримав допомогу в сумі
150000 грн. на реставрацію споруди.
З допомогою таких регулярних
фінансових надходжень на адресу святинь Хмельниччини та Чернівеччини,
духовна
сфера
відроджується
та
удосконалюється, а місцева громада, в
свою чергу, отримає душевний спокій та
умиротворення.

Плесенці відсвяткували день села

Б

езхмарне небо та яскраві промінці
осіннього
сонечка
зустрічали
свято у чудовому селі Плесна
Шепетівського району. Майже усі жителі,

яких налічується близько півтори тисячі,
зібралися разом на сільському стадіоні,
щоб відсвяткувати цей день у колі рідних,
близьких та друзів.
Святковий
настрій
створив
концерт, організований спеціально на
честь дня села. У ньому взяли участь
талановиті та обдаровані плесенці, які
своїми виступами продемонстрували любов та відданість рідному краю і громаді.
Повеселив присутніх, організований
місцевими жителями, ярмарок, на якому

У Білополі відновлено клуб культури

Щ

асливі жителі села Білопіль
Шепетівського району, що на
Хмельниччині, 19 серпня весело відсвяткували одночасно чотири свята
в один день: Преображення Господнє (в
народі Яблучний спас); день пасічника;
величне свято всього українського на-

роду – 20-річчя незалежності України;
довгоочікуване
для
білопільчан
–
відкриття клубу культури у селі після
проведення
капітального
ремонту
приміщення.
На свято радо зібралися усі
жителі села та гості. Серед запрошених
не пропустили нагоди розділити радість
білопільської громади голова Мокіївської
сільської ради – Людмила Леонідівна Печенюк, заступник голови, керівник апарату обласної державної адміністрації

– Лілія Віталіївна Бернадська, голова
шепетівської державної адміністрації
– Іван Кирилович Адамець, начальник
відділу культури шепетівської районної
державної адміністрації – Лідія Матвіївна
Богурська, голова шепетівської районної
ради – Микола Степанович Ковальчук та
представники Хмельницького
регіонального благодійного
фонду «Зміцнення громад».
З відкритими дверима, ніби вперше, сільський
клуб гостинно приймав усіх
присутніх. Його осучаснений
вигляд не міг не викликати
втішного подиву і радості.
Для того, щоб клуб виглядав оновленим і був готовим функціонувати, не мало
організацій та людей доклали
максимум своїх зусиль. Одним
із таких небайдужих помічників
стала корпорація «Сварог
Вест Груп» на чолі з головою правління
Андрієм Андрійовичем Гордійчуком та
Хмельницький регіональний благодійний
фонд «Зміцнення громад» на чолі з директором – Тетяною Павлівною Василик.
Було виділено 57 000 грн., які витратили
на закупівлю матеріалів та оплату робіт
для перекриття даху клубу.
Цього дня присутні вітали один
одного зі святами, раділи досягнутим
результатам та ділилися планами на
майбутнє.

Я

ся, Адаме, — чуємо на утрені празника —
веселися, Єво, радійте пророки з апостолами і праведними, бо сьогодні загальна
радість ангелів і людей засіяла від праведних Якима й Анни: Богородиця Марія».
В кінці Церква взиває всіх вірних
на стиховні вечірні, щоб віддали належну
честь Божій Матері: «Прийдіть усі вірні
і прийдемо до Дитини, бо родиться Та,
що ще перед зачаттям своїм вибрана
на Матір Бога нашого. Вона народиться і Церква у свою велич одягається.
Вона — храм святий, що містить Божество, дівственна судина, царська
світлиця. Віддаючи честь Спасителю,
оспівуємо Різдво Всенепорочної Діви».
О. Іоанн,
благочинний Шепетівського району

кожна вулиця села представила страви
власного виробництва. Всі охочі за певну
ціну могли ними поласувати.
Родзинкою свята став спортивний конкурс «Найсильніша людина села» від Олега Лаврука, лауреата
загальнонаціональної
премії
«Гордість країни 2010», майстра спорту
міжнародного класу з пауерліфтингу.
В результаті переміг Андрій Верховлюк, який аж 8 разів зумів підняти
100-кілограмову штангу і отримав у
подарунок перукарську машинку від
корпорації «Сварог Вест Груп» і ХРБФ
«Зміцнення громад» та річний абонемент
у шепетівський спортклуб пауерліфтингу.
За ІІ і ІІІ місце у конкурсі учасникам вручили футбольні м’ячі.
Також цінними подарунками
від корпорації та благодійного фонду були відзначені найстаріший житель села, наймолодший плесенець та
найбагатодітніша сім’я.
Оскільки сільська рада тісно
співпрацює з корпорацією «Сварог
Вест Груп», на свято запросили Сергія
Сергійовича
Іщука,
представника
корпорації «Сварог Вест Груп», та Тетяну Павлівну Василик, директора ХРБФ

«Зміцнення громад». Вони привітали
громаду з днем села, побажали міцного
здоров’я, натхнення, радості, постійного
зростання добробуту в родинах та вручили у подарунок газонокосарку. Також
вшанували плесенців своєю присутністю
заступник голови районної державної
адміністрації
Юрій
Володимирович
Лінник, представник районної ради
Віталій Володимирович Бузель та депутат Київської міської ради Олександр
Вікторович Пабат.
Загалом, свято вдалося, усі залишилися задоволені та з нетерпінням
чекають наступного року.

Мрія грицівської малечі здійснилася!

Д

итинство – це пора мрій та
сподівань, це віра в казку, яку їм
дарують дорослі. Тому від нас
залежить яким буде дитинство наших
малюків.
Щоб
перші
роки
малечі
запам’яталися щасливими та повними радісних посмішок, в селищі Гриців
Шепетівського району Хмельницької
області нещодавно було вирішено встановити дитячий майданчик у центрі
місцевого парку. Ініціатором створення
та реалізації проекту «Дитячий майданчик
«Дитячий світ» в селищі Гриців» став молодий та енергійний Олександр
Індруський, член Фонду «Стара
Волинь».
Наталія Гнатюк, Президент ГО Фонду «Стара Волинь»,
звернулася з листом-проханням
до ХРБФ «Зміцнення громад»
підтримати запланований проект. Незалежна комісія розглянула пропозицію і вирішила задовольнити фінансове прохання у
сумі 2 550 грн. Тоді з допомогою
волонтерів було встановлено
майданчик.
21 серпня в місцевому
парку,
до
20-ї
річниці
Незалежності України, урочисто відкрили
дитячий майданчик, який тут же радо
випробувала місцева дітвора. Потім усі
присутні відправилися до селищного клубу, де була організована концертна про-

грама. Тим, хто був задіяний в реалізації
проекту «Дитячий майданчик «Дитячий
світ» в селищі Гриців» Президент ГО
Фонд «Стара Волинь» щиро подякував
за допомогу. Тетяна Павлівна Василик,
директор Хмельницького регіонального
благодійного фонду «Зміцнення громад»,
за вагому фінансову підтримку отримала подяку. Не оминув увагою святкове
дійство і голова шепетівської державної
адміністрації – Іван Кирилович Адамець.
Він привітав громаду, вручив подарунки та посвідчення матерям-героїням
Шепетівського району. По закінченню

святкування маленькі грицівчани отримали солодкі подарунки.
Отож, бажаний результат дсягнуто. Тепер селищтна дітвора має змогу
весело проводити свій час.

Осінь в полі!

Професіонал

Микола Васильович Білюк
працює комбайнером ТОВ «Середенецьке» у Південному регіоні.
25 років комбайнерського стажу не пройшли дарма для Миколи Васильовича. З кожним днем роботи
чоловік не лише підвищував рівень свого професіоналізму, але й розумів, що
не помилився з обраною спеціальністю.
Свідченням цього є чисельні похвали
від керівництва, перемоги у номінації
«Кращий комбайнер» корпорації тощо.
Варто зауважити, що за підсумками
збору урожаю ранніх зернових у 2011
році в
Південному регіоні Микола
Білюк відзначений Юрієм Гаврилюком,
очільником даного регіону діяльності
корпорації, як найпрацьовитіший та
найвідповідальніший комбайнер.
Народився Микола Васильович
15 липня 1967 року в с.Іванівці Кельменецького району Чернівецької області. В
1984 році, закінчивши школу, пройшов
курси механізаторів при Кельменецькій
районній сільгосптехніці. З того ж таки
року починається трудовий шлях хлопця.
З 1984 по 1999 рік він працює у колгоспі
рідного села під назвою «Більшовик». У
1999 році погоджується на пропозицію
роботи у колгоспі «Прогрес-2000» у
Романківцях. У 2008 році, коли формувався штат підприємства ТОВ «Середенецьке» у Чернівецькій області, з радістю
прийняв запрошення обійняти посаду
комбайнера.
- Мені подобається працювати у
корпорації «Сварог Вест Груп». Тут не
лише дружній колектив, стабільний
заробіток, але й високий рівень створення комфортних умов праці. Сьогодні я
працюю на новому комбайні Lexion 670.
Гарний, висококласний агрегат, робота
на ньому максимально пришвидшує процес збору збіжжя, - розповідає Микола
Васильович.

к і для більшості українських
аграріїв, осінь для корпорації «Сварог Вест Груп» є періодом збору
пізніх зернових культур, посіву озимини,
закладки основи під урожай нового 2012
року.
Станом на 20 вересня, по
Північному регіону діяльності
корпорації зібрано ранні та
середні сорти сої на площі 810
га. Середня урожайність культури становить 25ц/га. Після
збирання сої проводиться поверхневий обробіток землі та
підготовка ґрунту до посіву озимини.
Розпочато збір кукурудзи, яка показує результат
100ц/га. Проведено підготовку
ґрунту під урожай цієї культури
на площі 1500 га, аміачну воду
внесено на 1200 га.
Розпочато копку цукрових буряків, вони зібрані
на площі 900 га з середньою
врожайністю 440 ц/га. Триває оранка під
цукровий буряк 2012 року. Наразі виорано глибокої оранки 3300 га, аміачної води
внесено на 3100 га.
Щодо посіву озимини, на даний
час озимої пшениці засіяно 2700 га із за-

планованих 5300 га. Озиме жито на зелений корм посіяно на площі 270 га.
- Однією з головних причин
гальмування осінньо-польових робіт
є складні погодні умови, відсутність
опадів, тому сподіваємось на рясний дощик, - розповідає Філімон Антонюк, го-

ловний агроном корпорації по Північному
регіону.
Щодо Чернівеччини, то тут
закінчується збір сої на площі 4500 га
з середньою урожайністю 28,4 ц/га.
Посіяно озиму пшеницю на площі 3200

га, озиме жито на зелений корм на площі
377 га.
- Розпочато збір кукурудзи, за
перший день зібрано 20 га з середньою урожайністю 89ц/га, - розповідає
Олексій Федорчук, головний агроном по
Південному регіону.
Центральний регіон станом на
21 вересня зібрав 800 га сої із запланованих 3600 га з середньою
урожайністю 22ц/га. З приводу
озимини, за словами Володимира Іванюка, заступника голова правління по Центральному
регіону, посіяно 1880 га озимого
ріпаку, з них 1200 га перебуває у
хорошому стані. Озимої пшениці
із запланованої площі 3460 га
посіяно на 1730 га.
- Великою проблемою, що
ускладнює процес посіву є засуха, неможливість сіяти. Проте, незважаючи на цей факт, у
полях регіону наразі працює 13
комбайнів, - додає Володимир
Олексійович.
Пора осінньо-польових робіт
триває. Сварожанами ще буде зібрано
і посіяно не одне зерно. Дав би Господь
сприятливих погодніх умов та здоров’я
тим бійцям, хто працює на полях!

Фруктовий кошик Сварогу

Р

азом із збором урожаю на сварожих
полях розпочалися роботи і у садових масивах корпорації «Сварог
Вест Груп». Адже напрям садівництва є не
лише одним з наймолодших, але й одним
з найперспективніших для корпорації.
- В цьому році збір яблук ранніх
сортів розпочався з перших серпневих
днів. Саме тоді приступили до збору сорту «Ерлі Женева». Даний сорт був виведений у США, плоди мають середній
розмір, і в більшій мірі повністю червоне
забарвлення. Вони вважаються літніми, і
повністю дозрівають в перші тижні серпня, орієнтовно за тиждень раніше всім
нам відомої «Папірівки», - розповідає директор департаменту фруктової продукції
корпорації Сергій Гавришев.
Наступним сортом до збирання,
який, до речі, вважається осіннім, проте
дозріває та збирається наприкінці серпня, став сорт «Слава Переможцям».
Сергій Васильович під час нашої
розмови зауважив, що даний сорт отриманий на Мліївській дослідній станції
садівництва від схрещування в 1928 році
сортів «Папірівка» і «Макінтош». Районований з 1954 року і широко вирощується
в усіх зонах України.
На початку вересня у буковинських садах збирався урожай яблук сорту

«Савва». Це польський осінній сорт, виведений в результаті схрещування сортів

«Фантазія» і «Примула».
Варто зазначити, що валовий збір ранніх сортів яблук на сьогодні

Нам дякують!
Шановне керівництво та колектив корпорації «Сварог Вест Груп»!
Більшу частину своєї професійної діяльності я присвятив школі та навчанню дітей.
У своїй роботі бачив різне. Самі знаєте, як важко освітній сфері виживати у сільській
місцевості.
Нашій школі пощастило! Її вихованці мають усе те, що потрібно для плідного здобуття знань. Уже протягом п’яти років, на базі Мокіївської ЗОШ діє Центр професійної
підготовки учнів, що створений за підтримки корпорації «Сварог Вест Груп». Щороку
мокіївські старшокласники мають можливість проходити виробничу практику на базі
машинно-тракторного комплексу корпорації, оволодівати навиками роботи на новій
техніці. Між ТОВ «Серединецьким», в особі генерального директора Сергія Філюка, та
освітнім закладом підписаний договір, в якому обумовлені питання організації практики, дотримання умов техніки безпеки, закріплені відповідальні працівники інженерної
служби Сварогу, які якісно контролюють даний процес. Приємним залишається той
факт, що багато випускників нашої сільської школи наразі є працівниками департаменту технічного забезпечення корпорації.
Цьогоріч, з 1-го по 25-те червня, виробничу практику на базі МТС с.Мокіївці
пройшло 25 учнів Центру професійної підготовки Мокіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Для
проведення навчань практичного водіння ТОВ «Серединецьке» виділило гусеничний
трактор іноземного виробника CLAAS моделі САТ 35. Інструктором-наставником від
підприємства був призначений механізатор Володимир Ратушко. Протягом семи днів
учні під наглядом професіонала оволодівали навиками та прийомами роботи на даному
агрегаті.
Тому, сьогодні від імені керівництва та педагогічного колективу Мокіївської
ЗОШ, учнів, батьків та особисто від себе, я хочу щиро подякувати голові правління
корпорації - Андрію Гордійчуку, директору департаменту технічного забезпечення
корпорації - Сергію Філюку, всьому інженерному складу підприємства за їх розуміння,
турботу, за популяризацію сільськогосподарських спеціальностей серед молодого
покоління!
З повагою та вдячністю,
вчитель виробничої практики Мокіївської ЗОШ А.Павлюк

С

перевищує аналогічний показник минулого року і становить 150 тонн.
- Ціни на яблуневу продукцію в
2011 році збільшаться на 20%. Наприклад, якщо в 2010 році 1 кг яблук коштував
5 грн, то сьогодні ця цифра коливається в
районі 6 грн. Проте, на попит таке подорожчання не матиме значного впливу. Навпаки, за всіма прогнозами в поточному
році, вперше на українському ринку, буде
продано більше вітчизняних яблук, ніж
імпортних. Це пов’язано з тим, що знизилося виробництво яблук як у Польщі, так і
в усій Європі, - аналізує Сергій Васильович.
З 22 вересня почався збір
осінніх сортів яблук, тих, які безпосередньо будуть закладатися на зберігання
у сховища. За індексом Штрейфа, що
показує ступінь готовності плодів до
збору, розпочалося збирання яблук сорту «Чемпіон». На черзі сорти «Голден
Делішес», «Ренет Симиренка» та інші.
Очільник садівництва корпорації,
не намагаючись загадувати наперед, все
ж таки погоджується, що в цьому році у
сварожих садах вдасться зібрати на 20%
більше продукції, порівнянно з минулим роком, коли цифра валового збору
продукції становила 5 000 тонн.

Хмельниччина відсвяткувала
74-річницю утворення області

вяткування
Дня
народження
області 22 вересня розпочалося
з урочистої ходи та відкриття монументально – скульптурної композиції
«Віра,
Надія,
Любов».
Символічну
стрічку перерізали голова Хмельницької
облдержадміністрації Василь Ядуха,

Хмельницький міський голова Сергій
Мельник та автори композиції – народні
художники України Микола Мазур та Богдан Мазур.
Василь Ядуха зазначив, що
відкриття монументально–скульптурної
композиції є символічним, адже віра,
надія та любов – це те, без чого немож-

ливо жити. Він також подякував усім тим,
хто допоміг втілити у реальність ідею
створення скульптури.
Нагадаємо, що фінансування
процесу
виготовлення
монументу
відбувалося не лише з державних коштів,
багато бізнесових структур, приватних
підприємців матеріально підтримали
цю добру справу.
Корпорація «Сварог Вест Груп»
стала одним з перших благодійників,
і ще у березні місяці виділила кошти
для Віри, Надії, Любові. Тоді позицію
підтримки від імені голови правління
корпорації Андрія Гордійчука
та
колективу підприємства, під час
телемарафону на ОДТРК «Поділляцентр», висловила Тетяна Василик,
начальник відділу інформаційної та
соціальної політики корпорації.
На протязі шести місяців сварожани активно спостерігали та цікавилися
долею створення монументу. Тому, нам
вдвічі приємніше усвідомлювати той
факт, що нарешті, на головній площі нашого рідного краю запанувала Віра, Надія
та Любов!

Хвилинка-веселинка ;)

Найкращі жінки
працюють у Сварозі

При нинішніх цінах на сир у лисиці
з байки Крилова не було б жодних
шансів.

***
Вона:
- Пізно, батечку, пізно. Слово не
горобець, вилетить - не впіймаєш.
Він:
- Та ну Вас! Мої слова - як пінгвіни.
Випадуть - далеко не заповзуть!

***
- Скажіть, а в чому Ви зберігаєте
свої заощадження?
- У мріях!

***
Чоловіки як BLUETOOTH, поки
близько - зв’язок хороший. Коли
далеко - відразу починають шукати
нові пристрої!
Жінки, як WI-FI, бачать всіх, але
підключаються до найсильнішого.

***

Чабан Людмила Іванівна,
фахівець із ведення баз даних
ТОВ “Буковинський сад”

Північ. Електропоїзд метро прибув на кінцеву станцію. Черговий міліціонер обходить склад. В
останньому вагоні спить студент,
на колінах лежить книжка Ландау
«Теорія поля». Міліціонер будить
студента: «Вставай, агроном,
приїхали!»

***
В ліфті, на останньому поверсі:
- Вниз?
- Ні, вбік!

***
На уроці англійської мови учитель
питає ученицю:
- Як по-англійськи буде «риба»?
- Fish (фіш).
- А як сказати «рибка»?
Дівчинка подумала трохи, а потім
каже:
- Fishka (фішка)!

***

Досить! Досить! - Кричала блондинка в маршрутці, забувши слово
- Зупиніть!

-Стояти! Це пограбування!
- Стояти - це дієслово, телепень ...

***

- Вчора з такою гарною дівчиною
познайомився...
- Телефончик хоч взяв?
- Взяв... Диви, який наворочений!

- Мама, мама, витверезник згорів!
- Звідки ти знаєш?
- Тато йде і співає: «Вороги спалили рідну хату».

“Гаряче” фото

***
В.В.Костюк, сівач ТОВ “Лотівка-Еліт”
під час посіву озимих культур

***
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