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Благословенна Україна, дорогий український народ!
Вітаємо всіх з Різдвом Христовим та Новим 2018 роком!
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Нехай в ці різдвяні та новорічні свята Христос постукає в двері
до кожного із нас. Відчиняйте Йому — святкуймо разом!
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КРАСИВИЙ ШТРИХ

Він дає свободу
Тому насправді святкувати Його прихід можна та
й треба щодня. Всім своїм життям доводити свою
вдячність тому, хто дав нам надію та мир у серці. До
того ж, дав можливість не вмирати від страху, думаючи, а що буде потім, коли душа покине тіло. Всі, хто
вірують і визнають Ісуса Господом, люблять його всім
серцем, знають абсолютно напевне, що вічність будуть проводити в присутності Творця та Спасителя.
До того ж, і це земне життя віруючі в нього теж мають шанс та змогу не проводити у страхах, жахаючись
майбутнього, яке багатьох позбавляє сну та спокою.
Вони знають, що Небесний батько потурбується про
них навіть і в дрібницях. Бо він обіцяв це. Бо він є любов, і своє творіння він не покидає напризволяще. Бо
своє слово він поставив понад усе. А нам залишається
лише вибрати, чи вірити йому, чи борсатися сам на
сам із проблемами, які в усьому світі стають все важчими та вагомішими.

День Великого Шансу

Ламаючи стереотипи
Дуже незвичайно, що Україна тепер святкуватиме Різдво офіційно двічі. Але разом із тим це й
символічно. Ми наче переступаємо звичні правила, і
відкриваємо для себе нову можливість пізнати свого
Спасителя набагато ближче. І не день визначає наші
стосунки із ним, а можливість наших сердець сприймати Істину.
Що стосується самої історичної події появи Ісуса,
то сталося це в ізраїльському містечку Віфліємі
навіть і не взимку. Та наші традиції так склалися,
що ми відзначаємо цю найзначнішу в історії людства подію саме в цей час. Єврейський хлопчик Ієшуа
Машиах — саме так звучить його ім’я в оригіналі, і
означає Помазаний Спаситель, для нас звичніше
грецький переклад, який звучить саме Ісус Христос,
зламав існуючі релігійні стереотипи.
Він ходив з грішниками, розганяв торговців у храмі,
підняв цінність жінок до абсолютно неймовірної
висоти для того часу на сході, називав себе Богом,
зцілював та воскресав людей. Знався із тими, кого категорично не приймало суспільство того часу. І все це
робив із любов’ю до свого Небесного Отця та до його
творіння — до людей.
Він і далі ламатиме стереотипи у нашому з вами
житті, аби вони не стояли між людьми та Богом, щоб
показати, що милість Господня навіть понад судом.
Бо його головне завдання насамперед врятувати
людство, а не засудити. Хоча тим, хто порушує його
заповіді, кари не минути.

Історія спасіння
Вся історія святого письма — Біблії — яке є посланням Бога до нас, його учінням та настановами, переповідається дуже коротко. Господь створив
Землю, поставив людину на ній царювати. Та влада
була передана ворогові людства — дияволу. І сталося
це через неслухняність людини. Господь сказав, що
Адам та Єва — саме так звали перших людей, яких Бог

Цього разу ми святкуємо Різдво — День народження Ісуса Христа на землі — аж двічі. Унікальний
шанс віддати шану, повагу та любов тому, хто довів своїм життям, що ми для нього найцінніші.
Нещодавно довелося почути фразу, кинуту мені мимохідь знайомим: «А я католицьке Різдво не
святкую». Та насправді нема католицького, протестантського чи православного Різдва. Бо весь
той розподіл від лукавого. Є лише факт — великий Бог прийшов до нас на землю спокутувати
наші гріхи і дати нам свободу.
створив на Землі, мали доглядати її, панувати на ній,
нести відповідальність за все, що на ній відбувається.
Була лише одна заборона — не їсти плодів із дерева пізнання добра та зла. Та люди вирішили робити
по своєму, плодів скуштували, чим виявили свою
непокору Богові. Простий тест на слухняність було
провалено.
Таким чином люди закрили для себе двері Божого
саду, у якому до того жили — Едему. Та цим лихо не
закінчилося. Разом прийшли біди — голод, холод,
хвороби, смерть. І що найжахливіше — вічне життя без Небесного Батька. Фактично, це була вічна
постійно відчутна смерть.
Та Бог із самого початку не міг погодитися на те,
що його прекрасне творіння, а саме таким він вважав
людину, існувало у такому жахітті. Він мав намір вирвати у смерті людство. Та плата за це буда встановлена неймовірно висока — життя його сина. Він це
обіцяв і зробив. Саме тому дві тисячі років тому розпочався план спасіння, і у хліві народився Спаситель

людства — маленький хлопчик Ісус, якому раділи
навіть зорі на небі. Господь прийшов до нас сам власною персоною, адже Ісус — це зрима особистість Бога
на землі, Бога живого, єдиного та вічного. І ми отримали шанс знову з’єднатися із нашим Творцем.
Це потім, через 33 роки життя, йому доведеться
бути звинуваченим, побитим, закатованим та страченим, похованим та воскреслим. Саме в цьому і полягала його місія — заплатити власним життям за
свободу усіх нас.
Зараз же день Його народження — Різдво!
Абсолютно неймовірна подія — Господь власною персоною прийшов до нас. Тому немає сенсу сперечатися, в який саме день правильніше святкувати це. Бо
насправді святкувати треба щодня, радіючи, що Бог
не полишив нас наодинці із пітьмою, а став рятівною
зіркою наших сердець.
Тому і дякуємо Богу за все!

Христос народився! Славімо Його!

Юліана БОГДАНОВИЧ

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Передноворічна сповідь
невиправного оптиміста

тимуться. І часто буває так, і це ми бачимо по Одесі,
коли зайві гроші віддаються в приватні структури,
кладуться на депозити, а не вкладаються в розвиток
інфраструктури громади. Внаслідок оцих депозитів
отримують якість мінімальні прибутки. Це свідчить,
перш за все, про низьку якість нашого самоврядування, де немає революційних ідей щодо розвитку
громад, і далеко не всі усвідомлюють, в тому числі і
посадовці, що реальні механізми удосконалення нашого життя на місцях знаходяться у них в руках.
— А чому немає ідей?
— Тому що немає якісного оновлення, в тому
числі посадовців. Я думаю, що основна причина в
нас. Люди не вимагають, а влада діє за інерцією, бо
вона відокремлена від життя громадян. Ми ще не
віримо, що можемо змінювати життя. Хоча вже реально є механізми, є позитивні зміни. Наприклад,
Балтська громада, яка попереду в єднанні, де запускаються пілоти в сфері освіти, там є такі базові
школи, заклади охорони здоров’я, там є центр, на
базі якого реалізовуватиметься пілотний проект
із перепідготовки вчителів початкових класів до
Нової української школи. Там представники громади
швидко вловлюють тренд, і отримують більше переваг. А це є прикладом для інших громад.

На фото: Олександр ОСТАПЕНКО,
депутат Одеської обласної ради
Новий рік — час підбивати підсумки, аналізувати роботу та говорити про плани на майбутнє.
Саме про це бесідуємо із одним із невиправних оптимістів, який вірить у неминучі
перетворення в Україні, депутатом Одеської обласної ради, керівником одеської міської
організації ПП «Народний фронт» Олександром ОСТАПЕНКОМ. Його бачення успіхів та
проблем в країні та на Одещині.

Про бюджет зростання
—
Олександре
Анатолійовичу,
нещодавно
Верховна Рада вчинила справжній подвиг та завчасно прийняла Державний бюджет України. Що
сталося із парламентом, і що чекає країну?
— Насправді, ми виходимо на нормальний тренд.
Це звичайна практика, коли в грудні вже затверджено бюджет, що свідчить, перш за все, про достатньо
високий рівень уряду, який готував бюджет, а також
про відповідальність народних депутатів. І на мою
суб’єктивну думку, цей державний бюджет є найкращим. Він точно кращий за попередній, за багатьма
ознаками його можна називати бюджетом зростання.
Мені подобається в бюджеті те, що він має стратегічне
спрямування. Визначені певні стратегічні напрямки, на яких зосереджуються державницькі структури, Кабінет міністрів і т.д. І це свідчить про те, що
існує стратегія, а якщо є стратегія, то є намічений
довгий шлях до перемоги, які обов’язково будуть.
Враховуючи, що країна, без всякого сумніву, знаходиться у стані війни, дуже добре, що наші урядовці,
розуміючи це, збільшили видатки на Міністерство
оборони, на посилення обороноздатності нашої
країни, на правоохоронну систему.
— Далеко не всі це підтримують…
— Дехто каже, що це погано, але треба розуміти наш
сьогоднішній стан. Обороноздатність — це один з основних інститутів нашої держави, і ці інститути повинні
бути міцними, бо навколо цього каркасу створюється
і тримається наша країна. Також мені дуже імпонує
те, що закладене значне зростання принаймні на чотири основні галузі. Насамперед, на реформу системи
охорони здоров’я, яка торкається всіх нас. Фактично
відбувається фінансова революція у цій сфері. Я знаю,
що зараз розпускається маса страшилок з приводу
функціонування сфери надання медичних послуг. Та
насправді такі зміни дозволяють включити елементи
менеджменту в систему охорони здоров’я і створити
нормальний ринок медичних послуг, а не тіньовий,
який функціонує сьогодні, коли люди платять і не отримують якісного лікування. Треба сказати правду, що
ми бідна країна, і не можемо забезпечити абсолютно
всю безплатну медицину. З іншого боку працівникам
в сфері медицини надаються всі можливості завдяки
державному, спеціальному, приватному страхуванню
отримувати нормальну ціну за послуги і забезпечити їх достойну якість. Все відразу не робиться, але ми
вже ступили на закономірний цивілізаційний шлях
розвитку сфери охорони здоров’я. І дуже відрадно,
що витрати на організацію системи охорони здоров’я
зростають на 13%.

Про соціальну сферу
— Соціальній сфері зараз надається багато уваги, як ніколи…
— Саме так, і другим пріоритетом є система освіти.
Адже культура і освіта — це база, яка дозволяє нашій

країні відірватися від імперії, і формувати іншу
політичну націю. Тож зростання на освіту становить
близько 16%, що дозволить будувати нову якісну
українську школу. Щодо економіки, то це дійсно,
бюджет зростання, тому що вперше збільшуються
витрати на розвиток промисловості, зростає
мінімальна заробітна платня. Все це певним чином
буде стимулювати розвиток промисловості, ринків, і
як наслідок, покращення добробуту наших громадян.
Дуже тішить, що на 44 млрд грн. зростають витрати
на інфраструктурні проекти, на будівництво доріг.
Тобто, це тренд 2017 року, який зберігатиметься також у 2018 році. У підсумку ми отримаємо нормальні
українські дороги, чого не було за всі часи нашої
незалежності.
— Чи існує суттєва відмінність в ідеології формування Держбюджету?
— Безумовно! Урядом вперше запропонована інша
логіка. У нинішньому бюджеті кошти виділяються
не на сектори або галузі економіки, а на конкретні
об’єкти та проекти. Ми звикли, що зазвичай на початку року ми були не готові витрачати гроші, а на
кінець — не встигали їх освоїти. Зараз же ці витрати плануються, і при середньострокових 3-5 років
реалізації проекту уряд гарантує виділення коштів
на його здійснення. Це означає, що гроші надходитимуть планово, та витрачатимуться в нормальному
порядку і без ажіотажу.
Також мене, як науковця, дуже тішить те, що на
12% зростають витрати на науку, адже наука, особливо фундаментальна — це стратегічна перспектива,
яка забезпечуватиме нам майбутнє. Я чув претензії
стосовно того, що влада витрачатиме багато на себе.
Так, зростатимуть видатки на утримання органів
державної влади, її інститутів, на зарплату державних службовців. Та вже час всім усвідомити, що
не може людина працювати на державній службі
на мінімальній зарплаті, розподіляючи при цьому величезні кошти. Бо таким чином створюються корупційні ризики. Якщо ж ми хочемо отримати
іншу якість публічних послуг і високу ефективність
державного управління, то повинні зробити так, аби
ця сфера нормально оплачувалась.

Про роботу Одеської обласної ради
— Як депутат Одеської обласної ради, як ви
відчуваєте ситуацію, чи буде відчутний прогрес при
підготовці і прийнятті бюджету Одеської обласної
ради в кінці року?
— Я думаю, що не відразу. Місцеві бюджети на
відміну від державних мають свою інерційність.
Мабуть,
бюджет
Одещини
важко
назвати
революційним. Та коли буде удосконалюватися
Державний бюджет, то і місцеві будуть певним чином
на це реагувати. Я вбачаю певні ризики в місцевих
бюджетах. По-перше, сьогодні в багатьох пілотних
об’єднаних громадах з’явилися гроші. Разом з тим, на
жаль, не завжди є бачення, куди ці кошти витрача-

— Стосовно себе, ви можете сказати, що у
передноворічну сесію ви хоча б задасте такий тон
цієї розмови?
— Я буду намагатися це зробити, причому на
якісному рівні. Поки я лише один раз був присутній
на останній сесії, і побачив як депутати обласної ради
дуже неефективно витрачають сесійний час. Робиться
багато популістських та об’єктивно непотрібних речей, йдуть якісь сперечання, що не стосуються порядку
денного в той час, коли треба говорити про конкретні
питання. Я бачив на порядку денному такі питання,
які ідеологічно ніколи не підтримаю, наприклад, звернення відомої у нас опозиційної сили Опоблоку щодо
7 статті мовного закону про освіту, знову буцімто захист «руського язика». І це при тому, що всі знають
про висновки Венеціанської комісії, де написано, що
7 стаття жодним чином не звужує права етнічних громад щодо розвитку своєї мови. Тобто, в даній ситуації
практикується відвертий популізм, якому треба покласти край, бо це розгойдування ситуації.

Про те, яким був 2017 рік
— Ми закінчуємо рік, на вашу думку, чим він
відзначився, що було найяскравіше, позитивне, негативне, що треба виправити?
— Я невиправний оптиміст в цьому сенсі, і абсолютно чітко усвідомлюю, що наша держава при всіх
негараздах, розвивається. Основний негатив цього
року — це політична нестабільність і торпедування

Різдво та Новий рік — дуже теплі родинні
свята, і я хочу побажати, щоб кожна
родина, і в тому числі і в Одеській області,
мала перспективу. І щоб ця перспектива
була відчутна та зростаюча з точки зору
добробуту, затишку, миру, злагоди нашого
українського суспільства. І я впевнений, що
так і буде!
державних інституцій та зрушень, які почалися. Та
реформи втілюються у життя, намітилися позитивні
тенденції, і все це свідчить про те, що ми на правильному шляху. І моє завдання як політика певної
ланки — роз’яснення людям того, що нічого не буває
відразу. Тому потенціал конфліктності у суспільстві
абсолютно точно зростатиме, бо ніхто не хоче, щоб
Україна була суверенною і самостійною державою.
А загальний висновок такий — в 2017 році ми стали
сильнішими, ніж були в 2016 і в економічному, і в
військовому, і в соціальному, і в інфраструктурному
плані. І я хочу, щоб в 2018 році ми були сильніші, аніж
були в 2017. І кожен громадянин відчув ці позитивні
зміни не тільки на якомусь державному рівні в Києві,
а у своїй власній родині. Зміна ситуації на краще
у кожному місті та селі дуже важлива. Адже коли
з’явиться відчуття, що щось змінюється в нашій
країні на місцях, от тоді і підтримка громадян буде
значно більшою.
— Це було, власне кажучи, і побажання…
— Так. А ще хочеться побажати в Новому 2018 році
всім нашим землякам добра, здоров’я, радощів під
час новорічних свят. Різдво та Новий рік — дуже теплі
родинні свята, і я хочу побажати, щоб кожна родина,
і в тому числі і в Одеській області, мала перспективу.
І щоб ця перспектива була відчутна та зростаюча з
точки зору добробуту, затишку, миру, злагоди нашого українського суспільства. І я впевнений, що так і
буде!

Бесідувала Олеся ОЗАРІНСЬКА

ОБРАЗОВАНИЕ

Новорічний звіт міністрів

ПП «Народний фронт» народу України
Правду кажуть, що всі ми назавжди, бодай хоч на трошечки, залишаємось дітьми, навіть, до
глибокої старості. І вже коли стаємо дорослими, як ті маленькі діти, з нетерпінням чекаємо
новорічний подарунок від Діда Мороза під ялиночку. Та разом з тим, цілком по-дорослому,
критично, але все ж зважено та об’єктивно, заглядаємо під ялинку, дістаючи подарунки,
скажімо, від нашого уряду. Найдієвішими визнано декілька міністрів, як виявилося, вони
представляють ПП «Народний фронт». Що ж вони, члени Кабінету Міністрів України, зробили
за минулий 2017 рік, та подарували нам — милим їхньому серцю українцям — до нового
2018 року? Про це й розповідаємо.

Лілія Гриневич —
міністр освіти і науки України
Збільшилося фінансування освіти з 5,72% від ВВП
(у 2016 році) до 6,52% від ВВП (у 2017 році). Створено
додаткові місця у дошкільних навчальних закладах — черга в дитячі садочки скоротилися майже на
третину.
По всій Україні вже діють понад 300 опорних шкіл,
які дають можливість дітям з сільських територій отримати якіснішу освіту.
Прийнято новий прогресивний закон «Про освіту»,
який дає «зелене» світло реформі середньої освіти —
створює можливості для розвитку компетентнісного
навчання, запроваджує нові форми змісту освіти та
забезпечення її якості, нову систему мотивації та
підвищення кваліфікації вчителів тощо.
Розроблено новий освітній стандарт для
початкової школи. Це перший освітній стандарт
на базі компетентнісного підходу — орієнтація на
вміння учнів вирішувати комплексні задачі з реального життя. З 1 вересня 2017 року розпочалося
пілотування стандарту та навчальних матеріалів у
початкових класах 100 шкіл по всій Україні.
Через публічне обговорення з громадськістю та експертами оновлено навчальні програми для базової
школи (5-9 класи). Розроблено типові навчальні плани та нові навчальні програми для старшої школи
(10-11 класи).
Підвищено рівень оплати праці педагогічних
працівників у середньому на 50%. Сьогодні вчителі
в середньому по країні отримують на місяць: молодий вчитель без стажу роботи — 4825 грн; молодий
вчитель зі сажем роботи від 3 до 10 років — 4851 грн;
вчитель I-ї категорії — 6374 грн; вчитель вищої
категорії — 6836 грн.
Створено умови для організації інклюзивного
навчання. Для дітей з особливими освітніми потребами виділено з державного бюджету на 2017 рік
209,5 млн грн.
Проведено
пілотний
етап
міжнародного
порівняльного дослідження якості освіти PISA — 2018.
Розпочато впровадження у професійну підготовку
кваліфікованих робітничих кадрів елементів дуальної
форми навчання (дуальна освіта — це поєднання роботи і навчання, коли молодого спеціаліста навчальний заклад готує разом з підприємством. Компанія
визначає потрібні їй спеціальності й замовляє вишу —
ред.). Реалізовано понад 30 проектів державно-приватного партнерства у сфері професійно-технічної
освіти.

На фото: Лілія ГРИНЕВИЧ,
міністр освіти і науки України
Здійснюється розробка стандартів вищої освіти —
186 проектів стандартів освітніх рівнів бакалаврів та
магістра.
Запроваджено справедливу систему розподілу
місць державного замовлення у ВНЗ — «місце йде за
випускником».
Підвищено стипендії для студентів — на 33,4%
мінімальні академічні, на 73% — для найкращих
студентів, на 54-102% — для окремих спеціальностей.
Вперше пройшов єдиний фаховий вступний
іспит з використання ЗНО для вступу на навчання за освітнім рівнем магістра за спеціальністю 081
«Право».
Обрано Науковий комітет Національної ради з питань розвитку науки і технологій.
Україна отримала асоційоване членство у СERN
(Європейський центр ядерних досліджень).
Розпочалося створення бізнес-інноваційних
центрів на базі вищих навчальних закладів — у
національному університеті «Львівська політехніка»,
Донецькому
національному
університеті
(м. Вінниця),
Черкаському
національному
університеті імені Богдана Хмельницького та
Чернігівському національному політехнічному
університеті.

Володимир Омелян —
міністр інфраструктури України
За два роки відремонтовано понад 3000 км
доріг, що є найкращим показником за останні

10 років. Впроваджено систему контролю якості
виконання ремонтних дорожніх робіт. Зусиллями
міністра інфраструктури розширено мережу габаритно-вагового контролю, яка наразі становить
понад 100 комплексів, що дозволяє захистити
відремонтовані дороги від руйнувань перевантаженим транспортом.
У 2016 році закладено законодавчі підвалини для
запровадження захищеного механізму фінансування
ремонту автошляхів — створено Дорожній
фонд, який запрацює у 2018 році, 60% коштів
Дорожнього фонду спрямовуються на фінансування
будівництва, реконструкцію, ремонту та утриманню автомобільних доріг загального користування державного значення, 35% — на фінансування
будівництва, реконструкції, ремонту та утриманню автомобільних доріг загального користування
місцевого значення, 5% — на фінансування безпеки дорожнього руху. Щодо безпеки доріг — вперше
Україна матиме стабільне захищене фінансування
на ці роботи.
Завдяки
ініціативи
Володимира
Омеляна
на 2018 рік передбачено майже 2 млрд грн на
підвищення безпеки на автошляхах: облаштування
пішохідних переходів з освітленням та острівцями
безпеки, велосипедні доріжки, бар’єрні огородження, запровадження автоматичної фіксації порушень
правил дорожнього руху тощо.
Запровадження прозорих процедур Державною
службою стимулювало зростання авіаційного сектора за два останні роки більш ніж на 30%. Розпочато
модернізацію регіональних аеропортів: Одесі,
Чернівцям та Вінниці виділено 800 млн грн на
реконструкцію, що дозволить розширити географію
польотів та в перспективі залучити лоу-кости до
регіональних аеропортів. Кількість рейсів в ДП
«Аеропорт «Львів» зросла у 2017 році на 37%, а
пасажиропотік — майже на 50%.

На фото: Володимир ОМЕЛЯН,
міністр інфраструктури України
Розпочато реформу морської галузі, яка покликана зробити українські порти конкурентоспроможними: з 1 січня 2018 року на 20% зменшуються ставки портових зборів; з 1 серпня 2018 року
створюється Державна морська адміністрація; знижено відрахування прибутку Адміністрації морських
портів України з 75% до 50%, що дозволить спрямувати кошти на оновлення інфраструктури портів; надано знижку 75% на транзит нафтопродуктів.

Новорічні побажання

видання «Народна думка» до Діда Мороза
Дорогий Дід Мороз!
Ми знаємо, що твоя борода із вати, але
робимо вигляд, що того не помічаємо. Тому
й ти, старенький, пробач цих міністрів
й заплющ очі на те, що, можливо, не все
вони встигли зробити, що планували у
2017 році. Ти ж знаєш, що немає вічних
урядів в Україні, але ж цілком очевидно, що
ці міністри стараються. І зробили вони
вже чимало, бо тільки сліпий не побачить
очевидного — позитивні зміни в країні є.
Головне — ми по-справжньому стали
вільними, і, перш за все — від смертельного газового та енергетичного зашморгу на
власній шиї від Росії. Нам відкрили двері в
Європу, ми маємо одну з найкращих армій
в ЄС. У нас почали ремонтувати дороги,
а в об’єднаних територіальних громадах

грошей на рахунках навіть більше, аніж в
Національному банку — і це чиста правда, а
не новорічний жарт. Ми власноруч можемо
замовляти різні довідки через інтернет, і
не плати за це хабарі. А коли народжується
дитина — майбутнє нашої держави — то
свідоцтво про народження малого українця
можуть видати, навіть, у пологовому
будинку.
І ще багато-багато іншого. А якщо
нинішній Президент України нам зараз не
сподобається, то наступного ми оберемо
ще кращого, бо маємо право і можливість
це робити. Бо ми, слава Тобі Господи, не
Росія, де їхній «цар» — метр двадцять
з кепкою — «обирається» вже вчетверте. Ми починаємо усвідомлювати посправжньому, що таке демократія.

Тож, повір їм, шановний, нехай ще попрацюють й далі на користь України. А щоб
їм було хоч трохи легше, зробіть разом з
Санта-Клаусом та Снігуронькою щось з
тим клятим курсом американського долара та ціною на бензин і продукти. Якось
понизьте їх, приземліть до купівельної
спроможності простого люду. А з усім
іншим ми самостійно якось впораємось.

З Новим роком вас, українці!
По-справжньому — «Народна думка»

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Животноводство —
проблема государственная
— Дмитрий Дмитриевич, что является главным
фактором в работе вашей агрофирмы?
— В центре нашего внимания, прежде, всего
люди. Наше хозяйство организовано в 1946 году.
Возглавляет агрофирму с февраля 1988 года и до сегодняшнего дня Иван Васильевич Кистол. С тех пор
произошло немало изменений, но самый главный
фокус нашей работы — это сохранение рабочих мест.
В итоге сейчас у нас работает 350 человек. Хозяйство
специализируется на выращивании свинины на производственной основе с развитым растениеводством,
то есть все нацелено на то, чтобы поддерживать в
сельской местности животноводство. А растениеводство является дополнительной отраслью к нему. И
это несмотря на то, что в стране сложная ситуация с
разведением животных.
— Каковы объемы вашего производства?
— На данный момент мы обрабатываем 5,5 тыс. га.
Это земли пайщиков, участки школы, больницы, земля социальной сферы. В хозяйстве сегодня 840 голов
КРС, в том числе, дойное стадо составляет 300 голов,
а также есть около 8 тыс. голов свиней. Работаем по
замкнутой технологии выращивания свиней, каждый месяц продаем около 700-800 голов, но бывает
и больше. Производство требует того, чтобы был постоянный приплод. Работа трудоемкая. Так, чтобы
можно было продавать выращенное поголовье, необходимо потратить 5,5-6 месяцев. Все происходит при
соблюдении существующих у нас технологий. Фактор
времени влияет еще и на ценообразование, ведь возникают еще и такие проблемы в стране, когда некуда
деть продукцию. С учетом всех факторов, чтобы быть
конкурентоспособными, мы поддерживаем на должном уровне всю технологию и производство, ведь
рынок диктует свои условия. К тому же, весь процесс
связан и с производством кормов. Особенно сложно
приходится в неурожайные годы.

Приоритет партнерства —
местные товаропроизводители
— Ваши технологии предполагают существенный уход за животными. Какой производительности удается добиваться?
— Сейчас надои коров составляют где-то
5–5,2 тыс. л. Многое в процессе изменили. К примеру, начали заниматься производством сенажа, поменяли тип кормления коров. Сегодня молоко, которое
производит агрофирма, сдается на местное масломолочное предприятие — «Армол», что составляет
75‑80% рынка всего молока в Арцизском районе. То
есть, мы чуть ли не основной его поставщик. «Армол»
выпускает десятки наименований продукции, и почти все из нашего молока.
С начала существования этого предприятия мы
сдаем молоко на этот маслозавод, в другие районы
не продавали, все попадало только туда. И это принципиальная позиция Ивана Васильевича: если предприятие находится в нашем районе, значит, и перерабатываться молоко должно в районе. Это уже добрая традиция, к тому же, налоги остаются в районе.
— А куда сбываете свинину?
— Основное производство свинины, идущее на реализацию, — это сырье в живом весе. Предприятия,
которые покупают свинину — наши давние партнеры,
и незначительное количество идет на переработку,
здесь, на месте. Это наш небольшой колбасный цех,
который производит 10-15 наименований продукции.
Колбасу, которая производится в нашем цеху, скажу,
как есть, наши специалисты делают только из мяса. В
ней нет добавок и консервантов — только мясо.
Если говорить о животноводстве, то на протяжении многих десятков лет наш руководитель видел то,
что самая главная проблема на селе — это занятость
населения, а у нас люди, практически, круглогодично
заняты в этой отрасли. В нашей агрофирме рабочие
места не только для животноводов, есть также и сварщики, слесаря, строители.
Сегодня
специалистами
ООО
«Агрофирма
«Днестровская» сделано много. Поменяли тип кормления, внедрили новые технологии, был закуплен кормораздатчик, оборудование, которое позволило нам
поднять уровень рентабельности производства. Мы
специально выращиваем группу кормовых культур.
— Предусмотренных именно для содержания
скота…
— Конечно, это многолетние травы, бобовые культуры. Мы специально купили бельгийскую бочку, при
помощи которой вносим, практически, круглый год
жидкий навоз. В хозяйстве есть для этого сборники,
с которых такой запас вывозится на поля, и этим мы
составляем конкуренцию минеральным удобрениям.
На наших фермах и зимой постоянно работают люди,
также работает и комбикормовый завод. Это целый
комплекс: одни работники производят корма, другие
их доставляют и кормят скот, а третьи ухаживают за
животными.

«Агрофирма «Днестровская»
развивается и движется вперед

На фото: Дмитрий МЕРЖАН, Ольга ПАШУК, Петр БИРБИНЮК, Александр КИСТОЛ
Уходит в историю 2017 год, и мы благодарим Бога за то, что мы его прожили вместе с Ним. Этим
материалом издание «Народна думка» завершает уходящий год, и с оптимизмом смотрит в
будущий. Потому что герои публикации — это люди, посвятившие своему предприятию всю
свою трудовую жизнь. Они продолжают на нем трудится, и им есть чем гордиться, а мы —
гордимся ими. Наш собеседник — Дмитрий МЕРЖАН, главный агроном ООО «Агрофирма
«Днестровская», расположенной в селах Теплица и Садовое Арцизского района.

Главное — забота о людях
— Вы подчеркнули то, что не равнодушны к
тому, где остаются налоги…
— Наше предприятие — одно из самых крупных налогоплательщиков в районе, к тому же все работники
официально трудоустроены. Мы платим довольно
таки большую сумму — около 600 тыс. грн. — в месяц налогов только по зарплате. Кроме зарплат, наши
работники имеют соцпакет. У нас производятся все
выплаты, предусмотренные государством: отпуска,
дополнительные отпуска — все, что положено.
Если женщина уходит в декретный отпуск, то после
отпуска она выходит снова на работу. Мы это только
приветствуем, потому что улучшается демографическая ситуация. У нас работают не только местные
жители, но и приезжие. Директор за то, чтобы село
развивалось.
— А можно сказать, что у вас люди держатся за
работу?
— Основная часть — да, за время руководства
Ивана Васильевича штат главных специалистов почти не менялся. Были разные, в том числе и нелегкие
времена. Бывало так, что давали и 30%, и 70% зарплаты, но все сотрудники остались. Наши люди дорожат
своими рабочими местами, никто никуда не ушел. В
любом случае, есть социальный пакет — люди чувствуют защиту и материальное обеспечение. И если
кто-то обращается за помощью, мы делаем все, что в
наших силах.
— Что вы еще производите сами?
— На своих полях мы сеем пшеницу, ячмень, рапс,
горох. Дело в том, что животным необходим белок, а
он как раз есть в горохе. Надо растить свиней, а без
белка не бывает мяса. У нас небольшой цех для собственных нужд, немного на продажу, часть выдается
на паи. В них входит зерно: пшеница, ячмень, кукуруза, а еще подсолнечное масло, конечно же, из нашего подсолнечника. Есть своя мельница, которая
работает также и для нужд жителей около десятка
других сел.

Мост дружбы
между Калифорнией и Теплицей
— А еще говорят, что у вас есть калифорнийские
черви. Что вас связывает с Калифорнией?
— Новшества, которые Иван Васильевич гдето увидит или прочитает о них. В прошлом году
делегацией мы ездили в Новомосковский район
Днепропетровской области к фермеру, который занимается экзотикой. У него и купили червей, мы по
гостиницам — и черви с нами.
— Хороший у вас был багаж, расскажите…
— Дело в том, что навоз для червей промывается
и должен быть без запаха. Нельзя бросить навоз, который будет издавать специфический запах на три

« НАРОДНА ДУМКА — ОДЕЩИНА ». Інформаційно-аналітична газета.
Реєстраційне свідоцтво ОД № 1809-680 Р, видане 09.03.2016 р.
Адреса редакції: 65026, м. Одеса, вул. Приморська,6.
Ел. пошта: dumka.narod@gmail.com Cайт: dumka.odessa.ua

километра, иначе нас бы не пустили туда, где мы ночевали. Привезли червей домой, попробовали адаптировать это чудо у себя. Сейчас с помощью таких вот
заокеанских представителей природы получаем биогумус — это такое биологически активное, экологически чистое и натуральное органическое удобрение,
которое образуется в результате переработки органических остатков в почве красными калифорнийскими червями. В итоге, технология производства
изменилась. Так, если традиционным способом мы
вносим 55-60 т навоза, то биогумуса — 5-6 т, то есть в
10 раз меньше.

Социальная сфера и новые проекты
— Кроме вашего непосредственного производства, вы еще очень много делаете в социальном
секторе двух сел: Теплица и Садовое...
— «Агрофирма Днестровская» оказывает помощь
детскому садику, школе. Обеспечиваем их всем необходимым: плитами, холодильниками, досками,
стульями, компьютерами. Также помогаем больнице,
осуществляем подписку газет каждый год, ремонтируем клуб. Если происходит какое-то творческое
мероприятие, где выступают дети, обязательно их
поощряем. У нас есть хореографический коллектив,
участникам которого покупаем костюмы и все необходимое. Праздники проходят на высшем уровне, и
не без нашего участия. Недавно чествовали двухсотлетие села Теплица, все мероприятия проводили своими силами. Если что-то попросит сделать сельсовет,
тоже все время помогаем. Да много чего делаем, вот
хотя и дорога по селу и не супер, но постоянно ее подсыпаем. Содействуем и аграрному лицею, который
находится в Теплице.
Хочется сказать еще о детском лагере «Юбилейный»,
находящемся на берегу моря в Татарбунарском районе. Раньше были хозяйства, которые принимали долевое участие в его содержании, но, где-то лет 12 назад лагерь захотели продать. По этому поводу шум в
районе был большой, и только Иван Кистол противостоял своей несгибаемой позицией. Поэтому лагерь
по-прежнему существует, мы делаем там ремонт. В
нем каждый год за счет нашего хозяйства оздоровляется много детей с наших сел.
— Вы занимаетесь какими-то новыми проектами?
— Есть у нас такой проект, и это тоже детище Ивана
Васильевича: строительство нового товарно-молочного корпуса на 216 голов дойного стада. К этому
корпусу проектируется молочный блок, который будет обслуживать все это молочное стадо, ориентировочная стоимость проекта около 15-16 млн. грн.
Сейчас ведутся переговоры с проектантами, которые
уже приезжали. Так что до сентября следующего года
новый корпус должен быть готов к эксплуатации.
Одним словом — мы развиваемся и движемся
вперед.
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