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Спо ча т ку – по ря док на по лях, по тім – на ри н ку
Важливо

Ство рен ня й на си чен ня ри н ку  
ор га ні ч ної про ду к ції в Укра ї ні 
ви ма гає зу силь як від ви ро б ни ків, 
так і від дер жа ви. Ця те ма ста ла 
од ні єю з ос но в них під час  
чер го во го об’ї з ду по лів  
ПП «Аг ро е ко ло гія».

2 че р в ня Се мен Сви ри до но вич Ан то нець 
за про сив у го с по дар с т во ка н ди да та сіль сь ко го
с по дар сь ких на ук, про фе со ра Пол та в сь кої дер
жа в ної аг ра р ної ака де мії, за сту п ни ка го ло ви ГС 
«Пол та в сь ке то ва ри с т во сіль сь ко го го с по дар
с т ва» Ми ко лу Ми ко ла йо ви ча Опа ру, який по с
тій но ви вчає до с від ор га ні ч но го зе м ле роб с т ва 
«Аг ро е ко ло гії», ба га то ро бить для йо го по ши
рен ня. Ко ж на та ка по ї з д ка до дає на у ко в цю но
вих знань, стає те мою для на пи сан ня на у ко вих 
ро біт і ста тей. Участь в об’ї з ді по лів та кож взя ли 
го ло в ний аг ро ном пі д п ри єм с т ва Сер гій Ко зін 
та за ві ду ю чий скла дом Ми хай ло Ле га.

…До на мі че них по лів ви ру ша є мо Опі ш нян
сь кою тра сою. Зве р ну в ши з неї на Зе ле ну до ро
гу, на схи лі ба чи мо ді ля н ки, ро з ми ті до ща ми. 
Зе м ле в ла с ни ки ви рі ши ли са мо с тій но ви ро щу
ва ти сіль сь ко го с по дар сь кі ку ль ту ри на вла с них 
па ях, але, на жаль, не ма ють для цьо го не об хід
них знань. Се мен Сви ри до но вич зве р нув ува
гу уча с ни ків об’ї з ду на те, що, ма ю чи ді ля н ки на 
схи лах, вла с ни ки по ча ли ора ти зе м лю й ви ро
щу ва ти про са п ні ку ль ту ри – со ня ш ник, ку ку ру
дзу, чо го на та ких зе м лях ка те го ри ч но ро би ти 
не мо ж на че рез за гро зу еро зії. І во на не за ба
ри ла ся: до ро го цін ні ме т ри їх ніх на ді лів бу к ва
ль но «з’їда ють» рі в ча ки, втра ча єть ся ро дю чий 
оздо ро в ле ний чо р но зем, во да ро з ми ла й до
ро гу, яка про хо дить бі ля ді ля нок. 

– Ще в 70х ро ках ми ну ло го сто літ тя вла да 

про во ди ла про ти е ро зій ну по лі ти ку, – на га дав 
Се мен Сви ри до но вич. – Схи ли за сі ва ли ба га то
рі ч ни ми тра ва ми, про во ди ли спе ці а ль ні аг ро
те х ні ч ні за хо ди. В на шо му пі д п ри єм с т ві це по ле 
ба га то ро ків бу ло за лу же не, тут ко си ли лю це р
ну на сі но, еро зія бу ла зу пи не на.

По мі т но, що ро с ли ни на де яких ді ля н ках 
по те р па ють від бу р’я нів, вла с ни ки ви рі шу ють 
цю про бле му з до по мо гою ге р бі ци дів. По ряд 
з по лем «Під Гре бі ня ка ми», по мі ти ли, що на су
сі д ньо му фе р мер сь ко му по лі ку ку ру дза об ро
б ле на ге р бі ци да ми, від чо го ро с ли ни по жо в к
ли. 

Се мен Сви ри до но вич за не по ко є ний та ким 
су сід с т вом. Не за до в го до об’ї з ду на ад ре су пі
д п ри єм с т ва на дій ш ло за про шен ня на се мі нар 
під на звою «Фо р му ван ня ри н ку ор га ні ч ної про
ду к ції в Укра ї ні». 

– Про який по ря док на ри н ку про ду к ції мо
ж на го во ри ти, ко ли в по лі не має по ряд ку? – за
пи тує зна ме ни тий хлі бо роб.

На ду м ку Се ме на Сви ри до но ви ча, фо р му
ван ня та ко го ри н ку не мо ж ли ве без на ве ден ня 
ла ду там, де ви ро щу єть ся ор га ні ч на про ду к ція. 
Вже вко т ре він пі д ні має пи тан ня про впо ря д
ку ван ня ви ді лен ня па їв лю дям, які хо чуть го с
по да рю ва ти са мо с тій но. Він пе ре ко на ний, що 
цьо го ка те го ри ч но не мо ж на ро би ти по се ред 
ма си ву ор га ні ч но го по ля. Адже це не тіль ки 
ство рює зна ч ні не зру ч но с ті як для зе м ле в ла с
ни ка, так і для пі д п ри єм с т ва, але ще й на ра жає 
на не бе з пе ку за бру д нен ня ор га ні ч но го вро
жаю пе с ти ци да ми, що їх так ще д ро ви ко ри с то
ву ють на сво їх ді ля н ках вла с ни ки зе ме ль них ді
ля нок. Те са ме сто су єть ся й площ, які ме жу ють 
із по ля ми фе р ме рів та су сі д ніх сіль го с п пі д п ри
ємств. Ор га ні ч ні го с по да рі не за хи ще ні за ко
ном від за сто су ван ня су сі да ми за бо ро не них у 
ор га ні ч но му ви ро б ни ц т ві пре па ра тів.

Се мен Сви ри до но вич та кож кон с та ту вав, 

що ни ні зу стрі ча єть ся й та ке га не б не яви ще, як 
фа ль си фі ка ція ор га ні ч них про ду к тів. На при
клад, де які фе р ме ри вно сять пе в ну кі ль кість мі
не ра ль них до б рив та за со бів за хи с ту ро с лин і 
при цьо му стве р джу ють, що їх ня про ду к ція – 
ор га ні ч на, хо ча на спра в ді це не так. 

– Тре ба за хи с ти ти, ро з ши ри ти ор га ні ч не 
зе м ле роб с т во, а то ді вже го во ри ти про ор га ні
ч ний ри нок, – вва жає за сно в ник ПП «Аг ро е ко
ло гія». – Щоб ор га ні ч ні про ду к ти бу ли до с ту п ні 
для на се лен ня, а ор га ні ч ний ри нок був на си че
ний про ду к ці єю, ко ри с ною для здо ро в’я лю дей.

На по лі «Під Гре бі ня ка ми», яке має пло щу 
147 га, ми лує око пше ни ця – гу с та, те м но зе ле
но го ко льо ру. Ос но в ну ча с ти ну пло щі за ймає 
ні ме ць кий сорт Ак ро тос. Ця пше ни ця за ре ко
ме н ду ва ла се бе в Укра ї ні як ви со ко в ро жай ний 
сорт з ви со ки ми хлі бо пе кар сь ки ми яко с тя ми. 
В «Аг ро е ко ло гії» во на ви сі я на впе р ше. На про
хан ня на у ко в ців Пол та в сь кої дер жа в ної аг ра р
ної ака де мії, тут та кож по сі я но шість до с лі д них 
со р тів пше ни ці їх ньої се ле к ції.

– Ми ко ло Ми ко ла йо ви чу, чо му пше ни ця та
ка зе ле на? – за пи тує Се мен Сви ри до но вич.

– У зе м лі до с та т ньо азо ту, бо по пе ре д ни ка
ми бу ли ба га то рі ч ні тра ви, бо бо ві ку ль ту ри, – 
ві д по ві дає про фе сор.

– За сто со ва на си с те ма при ро д но го ві д т во
рен ня ро дю чо с ті ґру н тів, – до по в нює за сно в
ник пі д п ри єм с т ва.

Про аг ро п ри йо ми, які про во ди лись на цьо
му по лі, ро з по вів Сер гій Ко зін. Він по с тій но 
огля дає ці ек с пе ри ме н та ль ні ді ля н ки, спо сте рі
гає ро з ви ток ро с лин, ко н т ро лює на я в ність хво
роб, ви вчає опі р ні с ть пше ни ці до них, ро бить 
ви сно в ки.

На сту п не по ле, де ро би мо зу пи н ку, – «На 
Хри с ті». Тут на 140 га по сі я на ку ку ру дза, по пе
ре д ни ком для якої був со ня ш ник. За вдя ки гра
мо т ній аг ро те х ні ч ній ро бо ті (сні го за три ман ня, 

вне сен ня ком по с ту в кі ль ко с ті 20 т/га, об ро бі
ток ґру н ту, до гляд за по сі вом), отри ма но га р ні 
схо ди ку ку ру дзи без бу р’я нів. 

Да лі Се мен Сви ри до но вич зве р нув ува гу 
при су т ніх на рі з ни цю у ви со ті схо дів ку ку ру дзи 
в рі з них ча с ти нах по ля оба біч Ха ре нок Там, де 
по ле з обох бо ків при к ри ває лі со с му га, схо ди 
кра щі, ви щі. Це ві д бу ва єть ся за вдя ки то му, що 
лі со с му га спри яє сні го за три ман ню, на ко пи чен
ню і збе ре жен ню во ло ги, за хи щає ку ль ту р ні ро
с ли ни від ві т рів і про тя гів.

Бі ля Ма на чи ні в ки ві д мі ти ли ще од не по ле 
пше ни ці, ро з ді ле не на 12 смуг. Тут та кож за кла
де ні до с лі д ні ді ля н ки. Аг ро но ми ви про бо ву
ють со р ти пше ни ці, які най кра ще пі д хо дять для 
умов «Аг ро е ко ло гії».

На ба га тьох пло щах, повз які про ї ж джа є мо, 
ба чи мо рі з но ма ні т ну те х ні ку, адже за раз на по
лях – га ря ча по ра. Про по лю ють ку ку ру дзу і со
ня ш ник, ско шу ють зе ле ну ма су, ди с ко ві бо ро ни 
го ту ють пло щі під по сів ози мої пше ни ці.

Ав то мо біль зу пи ня єть ся бі ля од но го з по
лів, де ес па р цет уже зі б ра ний. Ми ко ла Ми ко
ла йо вич з до по мо гою спе ці а ль но го при бо ру 
пе ре ві ряє на я в ність во ло ги в ґру н ті. Ці да ні не
об хід ні для на у ко вої ро бо ти. Лі ній ка ві ль но вхо
дить у ґрунт на гли би ну 10–15 см, вже на гли би
ні 5 см во ло ги вдо с таль.

– Во ло ги до с та т ньо, азо ту теж, і все це – за
вдя ки пра ви ль ній те х но ло гії, – кон с та тує на у ко
вець.

…Чер го вий об’їзд за ве р ше ний. Ко жен із 
йо го уча с ни ків отри мав чи ма ло вра жень і ін
фо р ма ції, не об хід ної для по да ль шої ро бо ти. А 
ще – до то р к ну в ся до му д ро с ті па т рі а р ха ор га
ні ч но го зе м ле роб с т ва. Бе з у мо в но, як що до неї 
до с лу ха ють ся й дер жа в ні ді я чі, у на шій кра ї ні 
бу де і ко ри с на про ду к ція для лю дей, і ро з ви не
ний ор га ні ч ний ри нок.

Оле к са н д ра Ка ла ш ні ко ва

Свято молодих

Ві та є мо з Днем мо ло ді!
Мо лодь – та ча с ти на на ції, яка ве р шить ве ли

кі спра ви й ве де дер жа ву у май бу т нє. Ко ж на га лузь 
еко но мі ки, будь яке пі д п ри єм с т во чи ро ди на три
ма ють ся на за взя т ті, на тхнен ні, оп ти мі з мі, си лі, ро
зу мі й пра ці мо ло дих лю дей. 

У сві ті по рі з но му ви зна ча ють, ко го са ме мо ж
на на зва ти «мо лодь». На при клад, за кла си фі ка ці єю 
ООН це – юна ки й ді в ча та до 24 ро ків. Лю дей та ко
го ві ку у сві ті за раз на лі чу ють бли зь ко 1,8 мі ль я р да. 
А ось в Укра ї ні мо лод дю офі цій но вва жа ють гро ма
дян ві ком від 18 до 35 ро ків. Та кий вік, за ста ти с ти
кою, за раз ма ють по над 11 мі ль йо нів, або 22,6%, 
укра ї н ців.

На на шо му пі д п ри єм с т ві та кож бли зь ко п’я тої 
ча с ти ні всіх пра цю ю чих – це мо ло ді лю ди. Во ни об
ро б ля ють по ля, сі ють хліб, пе ре во зять ва н та жі, до
гля да ють і лі ку ють тва рин, пі д ні ма ють на дої, впро
ва джу ють но ві те х но ло гії, ви ко ну ють управ лін сь ку 
й ор га ні за тор сь ку ро бо ту… Не мо ж ли во пе ре лі чи
ти всі ді ля н ки ро бо ти, які ве дуть до ус пі ху їх ні зо ло
ті ру ки й га ря чі се р ця. І День мо ло ді – чу до ва на го да 
по ра ді ти за мо ло дих лю дей, які знай ш ли своє по к
ли кан ня у су час ній се лян сь кій пра ці, й по дя ку ва ти 
їм за до б ро со ві с ну, ві д по ві да ль ну, тво р чу, на тхнен
ну що ден ну пра цю.

За сно в ни ки, ди ре к ція ПП «Аг ро е ко ло
гія» щи ро ві та ють усіх мо ло дих пра
ців ни ків пі д п ри єм с т ва з цим чу до вим 
свя том та ба жа ють тво р чих по шу ків і 
ві д к рит тів, яс к ра вої ра до с ті й без ме
ж но го ща с тя, вті лен ня най с мі ли ві ших 
мрій, ві р ної дру ж би, щи ро го ко хан ня, 
ві ль ної пра ці на рі д ній зе м лі.
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Досвід

Ор га ні за ція го ді в лі тва рин 
– один з най го ло в ні ших еле
ме н тів те х но ло гії ви ро б ни ц
т ва мо ло ка. То му на фе р мах 
ПП «Аг ро е ко ло гія» три ває 
ро бо та з впро ва джен ня еле
к т рон ної си с те ми управ лін ня 
го ді в лею, яка до по ма гає впо
ря д ку ва ти і ав то ма ти зу ва ти 
цей про цес. 

Се ред рі з но ма ні т них ком п’ю те р
них про грам з управ лін ня го ді в лею, 
що пред ста в ле ні на ри н ку, бу ла об ра
на ві т чи з ня на ро з ро б ка ТОВ «Про гре
си в ні фе р ми» PROFEED, в якій пе ред
ба че но чі т ке гру пу ван ня тва рин, то ч на 
їх го ді в ля за за да ним ра ці о ном, опе ра
ти в на змі на ра ці о нів та кі ль ко с ті тва
рин у гру пах, час го ді в лі тва рин, ко н т
роль за ві д хи лен ням від ра ці о нів, ряд 
еко но мі ч них по ка з ни ків. 

Ви ко ри с тан ня ці єї про гра ми вже 
при не с ло ві д чу т ні ре зуль та ти. На МТФ 
№4, МТФ №5, МТФ №1 еле к т рон на си
с те ма PROFEED вже на ла го дже на і 
ста ла ва ж ли вою ча с ти ною їх ньої ро
бо ти. За вдя ки оща д ли во му ви ко ри с
тан ню ко р мів, до три ман ню ра ці о нів, 
еле к т рон на си с те ма го ді в лі до по мо г
ла утри ма ти і пе ре ви щи ти ми ну ло рі ч
ні по ка з ни ки на дою мо ло ка в цих під
роз ді лах ві д по ві д но до ана ло гі ч но го 
пе рі о ду 2017 ро ку в умо вах ве ли ко го 
де фі ци ту ко р мів.

– На ші тва ри ни ма ють ве ли кий 
ге не ти ч ний по те н ці ал для збі ль шен

ня на до їв. І це мо ж на зро би ти, впо
ря д ку ва в ши го ді в лю. То ч ним має бу
ти ро з да ван ня усіх ін г ре ді є н тів, які 
ба ла н су ють го ді в лю по про те ї ну, ене
р гії, вмі с ту мі к ро е ле ме н тів, щоб тва
ри ни ма ли най ви щу про ду к ти в ність 
і пра ви ль ну кон ди цію. За вдя ки си с
те мі PROFEED ми ві д ра зу ба чи мо, скі
ль ки зго до ву є мо, мо же мо про ко н т
ро лю ва ти і ско ри гу ва ти цей про цес, 
– ро з по ві дає зоо тех нік се ле к ці о нер 
Оле на Кри ш таль. 

– Ця про гра ма нам дій с но до по ма
гає, – по го джу єть ся за ві ду ю ча МТФ №5 
Ок са на Оле фір. – Вста но ви ли її у нас 
во се ни, якийсь час пі шов на на вчан
ня, а з лю то го ми нею ко ри с ту є мо ся 
вже по в но цін но. Ме ха ні за то ри, які го
ду ють ху до бу, вже зна ють, як пра цю
ва ти із PROFEED. Те пер на ва н та жен ня 
рі з них ко р мів у ро з да вач ві д бу ва єть
ся ду же то ч но, ві д по ві д но до ра ці о ну. 
Ра ні ше та кої то ч но с ті до ся г ти бу ло не
мо ж ли во, і це ві д ра зу по з на ча ло ся на 
на до ях, кі ль ко с ті з’ї дів, ча с ти на ко р мів 
ви тра ча ла ся ма р но. 

На ша ро з мо ва ві д бу ва єть ся пе ред 
го ді в лею тва рин, тож не в до в зі з мі с
ця ру ша ють на ва н та жу вач і ро з да вач 
ко р мів. Ра зом із ни ми ви ру ша є мо до 
скла дів із ко р ма ми і ми із за ві ду ю чою 
фе р мою. По мі т но, що цій ді ля н ці ро бо
ти у під роз ді лі при ді ля ють ба га то ува
ги. Так, рі з ні ви ди ко р мів за скла до ва
ні так, щоб ме ха ні за то ру бу ло зру ч но 
до них пі д’ї ж джа ти, а за га ль ний ма р ш
рут був ко ро т шим, – це до зво ляє еко
но ми ти час і па ль не. На на ва н та жу ва чі 
пра цює Оле к сандр Пе т ра че н ко. Ві д

по ві да ль ність за то ч ність за по в нен ня 
ро з да ва ча ле жить са ме на ньо му. Ме
ха ні за тор по ка зує сма р т фон, на яко му 
ві до бра жа єть ся, які ко р ми тре ба за ва
н та жу ва ти для пе в ної гру пи тва рин і в 
якій кі ль ко с ті і по ряд ку. Під час ро бо ти 
да т чи ки, вста но в ле ні на на ва н та жу ва
чі, у ре жи мі ре а ль но го ча су ві д п ра в ля
ють си г нал про те, як змі ню єть ся ва га 
ко р мів у бу н ке рі. Ме ха ні за тор, на си па
ю чи ма су із ко в ша, вод но час сте жить 
за змі ною по ка з ни ків на сма р т фо ні. 
Ко ли за си па на по т рі б на кі ль кість пе
в но го ко р му, за ва н та жен ня при пи няє.

– Спо ча т ку не ду же зру ч но бу
ло од но ча с но ди ви ти ся на сма р т фон 
і сте жи ти за тим, як си п леть ся корм, 
– ді лить ся сво ї ми вра жен ня ми Оле к
сандр Пе т ра че н ко. – Та за раз уже при
з ви ча ї в ся, то му вда єть ся ва н та жи ти 
так, як тре ба.

Сло ва ме ха ні за то ра пі д т ве р джу
ють ци ф ри на ек ра ні, які зу пи ня ють ся 
на по т рі б них зна чен нях май же без ві
д хи лень. Йо го ко ле га на ко р мо ро з да
ва чі – Ва силь Ма р цій чук у цей час пе
ре мі шує ко р ми. Ця фу н к ція уві мкне на 
із са мо го по ча т ку на ва н та жен ня, щоб, 
ко ли тра к тор до ї де до ко рі в ни ка, всі 
ком по не н ти ра ці о ну бу ли рі в но мі р
но змі ша ні. Це по т рі б но, аби ху до ба 
не ви би ра ла те, що для неї най с ма ч ні
ше, об хо дя чи менш при ваб ли ві, але не 
менш не об хід ні й ко ри с ні ко р ми, а по
ї да ла все од но ча с но. 

І ось на ва н та жен ня за ве р ше но, і 
Оле к сандр Пе т ра че н ко пе ре дає сма
р т фон сво є му ко ле зі. Ва силь Ма р цій
чук за ї ж джає у ко рі в ник і по чи нає ро

з да ва ти корм. Ко ро ви, по чу в ши звук 
тра к то ра, зби ра ють ся бі ля го ді в ниць 
і по чи на ють їс ти ві д ра зу ж пі с ля про
хо джен ня на ва н та жу ва ча. У цьо му ко
рі в ни ку – чо ти ри се к ції. Ко р му у на
ва н та жу ва чі – рі в но сті ль ки, скі ль ки 
по т рі б но для ху до би, яку тут утри му
ють.

– Весь корм, який у бу н ке рі, я по
ви нен рі в но мі р но по ді ли ти між усі ма 
се к ці я ми, – по яс нює Ва силь Ма р цій
чук. – На сма р т фо ні я ба чу, скі ль ки вже 
ро з дав, і скі ль ки за ли ши ло ся.

Оби д ва ме ха ні за то ри вже ма ють 
до с та т ньо до с ві ду, щоб упе в не но пра
цю ва ти з су час ною те х ні кою, а та кож 
ро зу мі ють, на скі ль ки їх ня то ч на ро
бо та не об хід на для всі єї фе р ми, то му 
пра цю ють чі т ко і ві д по ві да ль но. 

Утім, всі да ні по на ва н та жен ню й 
ро з да ван ню ко р мів на д хо дять на ком
п’ю тер. То му пе ре ві ри ти ці да ні мо же 
зав фе р мою, зоо тех ні ки, еко но мі с ти. 
Про гра ма до зво ляє ве с ти ре те ль ний 
об лік ко р мів. Щоб озна йо ми ти ся із 
ці єю ча с ти ною про гра ми, по ве р ну в
шись із фе р ми, за хо джу до еко но мі ч
но го від ді лу у центра ль но му офі сі пі
д п ри єм с т ва. Го ло в ний еко но міст Ін га 
Та ра с ко ва де мон струє ін те р фейс про
гра ми та її мо ж ли во с ті. За до по мо гою 
кі ль кох клі ків «миш кою» на мо ні тор 
мо ж на ви ве с ти ві до мо с ті по го ді в лі за 
будь яку да ту. Тут ви д но, скі ль ки яко
го ко р му ма ло бу ти ро з да но ві д по ві
д но до ра ці о ну і фа к ти ч ні ре зуль та ти 
по ко ж ній го ді в лі. Опе ра тор, який пра
цює із про гра мою, ві д ра зу ж мо же ви
яви ти, чи не був за ва н та же ний над ли

шок яко гось ко р му чи, на впа ки, йо го 
на си па ли не до ста т ньо. Цю ро бо ту ви
ко нує об лі ко вець Яна Ши ри ня. Що дня 
во на ро бить зві ти по ви тра тах ко р
мів і на дає їх ке рі в ни ц т ву пі д п ри єм с т
ва, го ло в но му еко но мі с ту, зав фе р мою. 
За до по мо гою вже ін шої про гра ми – 
«Forland», є та кож мо ж ли вість про ко
н т ро лю ва ти пе ре мі щен ня те х ні ки по 
фе р мі. То му у ра зі з’я су ван ня при чин 
па дін ня мо ло ка, збо їв у го ді в лі зав жди 
мо ж на по ба чи ти, де в той чи ін ший мо
мент пе ре бу вав, на при клад, ко р мо з
мі шу вач, в який – ко р ми бу ли ро з да
ні тва ри нам. Крім то го, без по се ре д ньо 
на фе р мах про во дить ся ко н т роль змі
шу ван ня ко р мів та їх по ї дан ня.

– Ми ма є мо отри ма ти оп ти ма ль
ну кі ль кість мо ло ка за мі ні ма ль них 
за трат, – го во рить Ін га Та ра с ко ва. – 
За вдан ня це – ко ман д не. То му ми пра
цю є мо над ним тут, на ві д с та ні, а за
ві ду ю чі фе р ма ми, на ча ль ни ки змін, 
тра к то ри с ти – на мі с цях.

От же, пе ре до ві те х но ло гії по с ту
по во ста ють зви ч ни ми у тва рин ни ц т
ві. Та, зві с но, щоб во ни да ва ли очі ку ва
ний ре зуль тат, не об хід на зла го дже на 
ро бо та лю дей, які з ни ми пра цю ють. 
За вдя ки цьо му пі д п ри єм с т во ви ро б
ля ти ме ще бі ль ше ви со ко я кі с но го мо
ло ка, вод но час ско ро чу ю чи за тра ти 
на ньо го. А від цьо го за ле жить і ви на
го ро да ко ж но го пра ців ни ка тва рин
ни ць кої га лу зі пі д п ри єм с т ва за йо го 
пра цю, і кі ль кість які с них мо ло ч них 
про ду к тів на по ли цях ма га зи нів на шої 
кра ї ни.

Галина Озерська

Су час ні те х но ло гії – на фе р ми

Актуально

Ду же шви д ки ми те м па ми цьо го  
ро ку ві д бу ла ся за го ті в ля сі на жу.  
На це впли ну ли як по го д ні умо ви,  
так і ор га ні за ція ро біт.

За вдя ки то му, що не за до в го до по ча т ку сі на
жу ван ня прой ш ли до щі, ба га то рі ч ні тра ви всти г
ли ро з ви ну ти по ту ж ну зе ле ну ма су. На окре мих 
по лях уро жай ність зе ле ної ма си ес па р це ту пе
ре ви щу ва ла 200 ц/га. Та, вод но час, во ло га по го
да мо г ла за ва ди ти зби ран ню трав у оп ти ма ль ні 
те р мі ни. Адже най бі ль ше по жи в них ре чо вин бо
бо ві тра ви мі с тять у фа зі бу то ні за ції й на са мо му 
по ча т ку цві тін ня. То му бу ло при йн я то рі шен ня 
за ді я ти бі ль ше те х ні ки, ніж за зви чай. Окрім вла с
но го ком бай ну ви ко ри с то ву ва ли ще й два оре н
до ва них. Це до зво ли ло пра цю ва ти шви д ше і за
кла да ти зе ле ну ма су од но ча с но у дві ями.

Щоб за ді я ти бі ль ше те х ні ки на тра м бу ван
ні зе ле ної ма си, впе р ше спро бу ва ли ви ко ри с та
ти на цій опе ра ції тра к то ри «Фендт». Ви яви ло ся, 
що по ту ж на те х ні ка до б ре спра в ля єть ся і з ці єю 
ро бо тою. 

Для то го, щоб отри ма ти сі наж ви со кої яко с ті 
і за без пе чи ти йо го кра ще збе ре жен ня, цьо го ро
ку за сто су ва ли спе ці а ль ні ба к те рі а ль ні пре па ра
ти, які вно си ли під час ско шу ван ня тра ви. За вдя
ки цим пре па ра там, у зе ле ній ма сі ро з ви ва ють ся 
са ме ті ба к те рії, які спри я ють кра що му кон се р ву
ван ню ро с лин, а не ба жа на мі к ро ф ло ра при г ні чу
єть ся і не по гі р шує якість ко р му. 

Ро з по ча ли сі на жу ва ти 23 тра в ня у Ста в ко
во му. На МТФ №5 за кла ли зе ле ну ма су лю це р
ни. По тім за кла да ли ес па р цет у Куй би ше во му й 
Ха ре н ках. Са ме на МТФ №4 та МТФ №2 ви про бу
ва ли ор га ні за цію од но ча с но го сі на жу ван ня у дві 
ями. Це до зво ли ло ви ко ну ва ти ро бо ти з ви пе ре
джен ням гра фі ку і не про пу с ти ти оп ти ма ль ні фа
зи ро з ви т ку ро с лин. По тім ес па р це то ву ма су за
кла да ли на МТФ №1 у Ми хай ли ках, а за ве р ши ли 
ці ро бо ти 8 че р в ня у Ха ре н ках.

До ка м па нії із за го ті в лі сі на жу ві д по ві да
ль но по с та ви ли ся го ло в ні її уча с ни ки – ме ха
ні за то ри: у по лі – Ва силь За то на, Ле о нід Зу бін, 
Оле к сандр Си до ре н ко, Сер гій Аг ло т ков, на тра
м бу ван ні – Єв ген По во ро з нюк, Во ло ди мир Ше
ре мет, Ва силь Не чи тай ло, Юрій Си во ло га, Оле
к сандр Зо тє єв. Пе ре во зи ли зе ле ну ма су во дії 
Ва силь Га ря чун, Дми т ро Мо с ка люк. Ана то лій 
Ан то не н ко зра н ку до с та в ляв на фе р ми си лос, а 
пі с ля обі ду пі д к лю ча в ся до ро біт із сі на жу ван

Сі наж за го ту ва ли у ре ко р д ні те р мі ни
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ня. Для го ді в лі ху до би зе ле ну ма су ро з во зив Ан
д рій Хо ро лець.

Бо р ти ма шин на ямах ві д к ри ва ли Бог дан Пі
вень і Юрій Но ві ць кий, які ви ко ну ють цю ро бо ту 
вже кі ль ка ро ків. Їх ньою впра в ні с тю за до во ле ні 
во дії, які вдя ч ні хло п цям за те, що пра цю ва ли во
ни аку ра т но, бе ре ж но ста в ля чись до ма шин, от
же, вда ло ся уни к ну ти по ло мок бо р тів. На МТФ 
№4 цю ро бо ту ви ко ну вав Ста ні с лав Гу сак – теж 
пра ців ник із ба га то рі ч ним до с ві дом. За раз йо го 
ос но в на ро бо та – ні ч ний охо ро нець на фе р мі. 
Про те, на про хан ня ке рі в ни ц т ва, він та кож пі д к
лю чи в ся до ка м па нії із за го ті в лі ко р мів, і сам чу
до во впо ра в ся із ві д к ри ван ням бо р тів під час ро
біт на двох сі на ж них ямах.

Щоб пла ну ва ти ви ко ри с тан ня ко р мів у по

да ль шо му, не об хід ний їх ре те ль ний об лік уже 
на ста дії за го ті в лі. Це за вдан ням до б ре ви ко на
ли на ча ль ник від ді лу пра ці Не ля За го ро д ня і еко
но міст Те тя на Ма на чин сь ка, пра ців ни ки бу х га л
те рії Оле на Се ре дич, Ні на Чо р но бай, Ва ле н ти на 
Чо р но бай, Ві к то рія Мо рарь, Те тя на Ку лик, Оль
га Гу рин, На дія Бай ко ва, опе ра тор ком п’ю те р но
го на бо ру МТФ №4 Сві т ла на Шу ні на, які по с тій но 
пе ре бу ва ли бі ля сі на ж них ям і про во ди ли об лік 
при ве зе ної зе ле ної ма си. 

Ду же ва ж ли вий етап сі на жу ван ня – вкрит
тя сі на ж них ям. Ро би ти це тре ба шви д ко, до три
му ю чись усіх ви мог те х но ло гії, щоб за без пе чи ти 
оп ти ма ль ні умо ви для кон се р ву ван ня сі на ж ної 
ма си та уне мо ж ли ви ти її ко н такт із зо в ні ш нім се
ре до ви щем. На ко ж ній із ферм до цьо го до лу ча

ли ся всі пра ців ни ки, які на той мо мент не бу ли 
за ді я ні на не від кла д них ро бо тах із тва ри на ми. 
Пра цю ва ли до б ро со ві с но, із ро зу мін ням ва ж ли
во с ті ці єї ро бо ти.

От же, за го ті в лю сі на жу цьо го ро ку ми про
ве ли ре ко р д но шви д ко – тро хи бі ль ше, як за два 
ти ж ні. Хо четь ся по дя ку ва ти всім, при че т ним до 
ці єї ро бо ти. Та це – ли ше пе р ший етап за го ті в
лі ко р мів. За раз ча с ти на те х ні ки вже вклю чи ла
ся у за го ті в лю сі на. Тож спо ді ва є мо ся на та ку са
му зви тя ж ну ро бо ту й на да лі, адже за без пе чен ня 
ху до би ко р ма ми на зи му – од не з пер шо че р го
вих за вдань те п ло го пе рі о ду.

Ві к тор Ку жі л ко, те х но лог  
з ко р мо ви ро б ни ц т ва
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Рі в не нь кі ря д ки схо дів, аку ра т но ві д сі
я ні зво ро та – все це еле ме н ти ви со кої 
ку ль ту ри зе м ле роб с т ва. Во ни не ли ше 
на да ють по лям ес те ти ч ний ви гляд, але 
й при но сять го с по дар сь кий ефект.

Цьо го ро ку ми ду же шви д ко про ве ли по сі в ну 
кам па нію, на ма га ю чись всти г ну ти за ве с ною, яка 
про май ну ла мит тє во і од ра зу пе рей ш ла у лі то. За
вдя ки то му, що ро бо ти бу ли про ве де ні в оп ти ма
ль ні те р мі ни і вда ло ся ви ко ри с та ти за па си во ло ги, 
– ми отри ма ли дру ж ні схо ди всіх ку ль тур – ну ту, со
че ви ці, ві в са, про са, гре ч ки, ку ку ру дзи, со ня ш ни ка 
то що. На сін ня ку ку ру дзи, на при клад, по т ра пи в ши 
в умо ви, ко ли йо му ви ста чи ло во ло ги і те п ла, зій ш
ло вже на че т ве р тий день. 

От же, ни ні на по лях ра ду ють рі в ні ря до ч ки ро
с лин, що до б ре ро з ви ва ють ся. За сно в ник ПП «Аг
ро е ко ло гія» Се мен Сви ри до но вич Ан то нець на
зи ває це ку ль ту рою по лів. А до ся га єть ся во на 
то ч ні с тю й аку ра т ні с тю об ро бі т ку ґру н ту й сі в би. 

На на ших по лях ря д ки усіх ку ль тур не мов ви
ве де ні під шну ро чок – па ра ле ль ні, з од на ко ви ми 
мі ж ря д дя ми. До ся г ти та кої то ч но с ті до зво ляє за
сто су ван ня GPSна ві га ції, яка ви ко ри с то вує су пу т
ни ко вий си г нал. На ві д мі ну від лю ди ни, су пу т ник 
мо же про ве с ти тра к тор по по лю так, що ма к си ма
ль не ві д хи лен ня від ма р ш ру ту ні ко ли не пе ре ви
щить 2 см. Для ме ха ні за то ра в цьо му ви па д ку най
го ло в ні ший пе р ший про хід сі ва л ки. Тра к то рист 
про во дить йо го, а да лі вже си с те ма на ві га ції, орі є н 
 ту ю чи сь  на ньо го, про кла дає ре ш ту ря д ків па ра ле
ль но, із не об хід ни ми ін те р ва ла ми.

Га р ний ви гляд по лю при да ють май с те р но за
сі я ні  к раї. Ми ви ко ри с то ву є мо дві схе ми: там, де 
по сі ви ши ро ко ря д ні, – по чи на є мо сі в бу на зво ро
тах, а на су ціль них по сі вах, на впа ки – зво ро та за сі
ва є мо в остан ню чер гу.

Зві с но, ро би мо ми це не ли ше для то го, щоб 

на ші по ля ма ли га р ний ви гляд. Го ло в на ме та – пі д
ви щи ти ефе к ти в ність пра ці, за о ща ди ти ма те рі а ль
ні ре су р си, отри ма ти бі ль ший вро жай. GPSна ві га
цію ми ви ко ри с то ву є мо вже тре тій рік, дру гий рік 
су во ро до три му є мо ся схем про хо джен ня те х ні ки. І 
вже ба чи мо по мі т ний ефект. Так, по рі в них па ра ле
ль них ря д ках, які не «на ї ж джа ють» один на од но го, 
ле г ше пра цю ва ти про са п ни ми аг ре га та ми, во ни 
зна ч но ме н ше по ш ко джу ють ку ль ту р ні ро с ли ни. 
Не до пу с ка ю чи по двій ної сі в би, ми за о ща джу є мо 
по сі в ний ма те рі ал, а ві д так – і ко ш ти, адже ми ви
ко ри с то ву є мо до ро ге на сін ня кра щих со р тів. Еко
но мить ся па ль не. За вдя ки то ч но с ті по сі ву ми отри
му є мо оп ти ма ль ну гу с то ту ро с лин, без ущі ль нень 
чи про пу с ків, що по зи ти в но впли ває на ро з ви ток 
і вро жай ність ро с лин. Ме ха ні за то ри на шо го пі д п
ри єм с т ва, ро зу мі ю чи ва ж ли вість до три ман ня те
х но ло гії об ро бі т ку ґру н ту і сі в би, ви ко ну ють свою 
ро бо ту ду же які с но.

…А ро бо та на по лях три ває і вдень і вно чі. Ни
ні го ло в не за вдан ня – утри ма ти під ко н т ро лем бу
р’я ни. Для цьо го ви ко ри с то ву є мо всю, при з на че ну 
для цьо го, те х ні ку, – про са п ні ку ль ти ва то ри, ро та
цій ні бо ро ни, штри ге лі. Ще до сі в би ми про ве ли на 
всіх пло щах по два бо ро ну ван ня, спро во ку ва в ши 
та ким чи ном ці ро с ли ни і зни щи в ши їх на ста дії бі
лої ни то ч ки. Пі с ля по сі ву з ці єю ж ме тою про ве ли 
од не два до с хо до вих бо ро ну вань. За раз уже бо
ро ну є мо по схо дах. Те х ні ка пе ре бу ває у по лях ці
ло до бо во, ме ха ні за то ри пра цю ють на ній по з мін
но. Так ін те н си в но ви ко ри с то ву ва ти її, знов та ки, 
до зво ля ють су час ні те х но ло гії, за вдя ки яким на
віть уно чі мо ж на про во ди ти до гляд за по сі ва ми, не 
тра в му ю чи ку ль ту р ні ро с ли ни.

По пе ре ду – ще ба га то ро бо ти. Але во на – в ра
дість, то му що ко жен день на бли жає до ре зуль та ту 
– чер го во го ор га ні ч но го вро жаю. І ку ль ту ра по лів 
у да но му ви па д ку – ще один ін стру мент, який ми 
на ма га є мо ся ви ко ри с та ти по в ною мі рою.

Сер гій Ко зін, го ло в ний аг ро ном 

Як вбе ре г ти бджіл від от ру єн ня  
пе с ти ци да ми: та ким бу ло од не  
з ос но в них пи тань за сі дан ня кру г ло го 
сто лу, що ві д бу в ся у при мі щен ні  
Пол та в сь ко го то ва ри с т ва сіль сь ко го  
го с по дар с т ва.

Про ве ден ня кру г ло го сто лу на те му «Стан 
бджі ль ни ц т ва в Пол та в сь кій об ла с ті та пе р с
пе к ти ви йо го ро з ви т ку» іні ці ю ва ли Гро мад сь
ка спі л ка «Пол та в сь ке то ва ри с т во сіль сь ко го го
с по дар с т ва» та Пол та в сь ка об ла с на гро мад сь ка 
ор га ні за ція «Спі л ка па сі ч ни ків». Як ві д мі тив під 
час ві д к рит тя за сі дан ня ди ре к тор Де па р та ме
н ту аг ро п ро ми с ло во го ро з ви т ку Пол та в сь кої 
ОДА Сер гій Фро лов, цей за хід – один із ці ло го ря
ду, при с вя че них бджі ль ни ц т ву, що ві д бу ва ють
ся остан нім ча сом в об ла с ті. Ви кли ка но це тим, 
що га лузь про тя гом кі ль кох ро ків пе ре жи ває по
мі т ний пі д йом. Так, ли ше на офі цій но за ре є с т ро
ва них па сі ках за раз на лі чу єть ся по над 140 тис. 
бджо ло сі мей. По в’я за но це зна ч ною мі рою з тим, 
що все бі ль ше лю дей ви му ше ні шу ка ти до да т ко ві 
мо ж ли во с ті для за ро бі т ку. Ча с ти на з них зу пи няє 
свій ви бір на бджі ль ни ц т ві, яке не рі д ко пе ре т во
рю єть ся на ос но в не дже ре ло до хо дів. Це спри яє 
са мо зай ня то с ті на се лен ня, ро з ви т ку сіль сь ких те
ри то рій, за пи лен ню сіль сь ко го с по дар сь ких ку ль
тур, ви ро б ни ц т ву ме ду: то рік на Пол та в щи ні со
ло д ко го про ду к ту бу ло ви ро б ле но по над 3 тис. т. 

До ре чі, в ба га тьох кра ї нах сві ту бджо ля рів 
пі д т ри му ють ак ти в но. На при клад, у США бджі ль
ни ц т во спря мо ва не перш за все не на ви ро б ни
ц т во ме ду, а на за пи лен ня. Щоб па сі ч ни кам це бу
ло ці ка во, їм ви пла чу ють по 400 до ла рів за 1 га 
за пи лю ва них ку ль тур. На я в ність бджіл збі ль шує 
вро жай сіль го с п ку ль тур на 35–40%. От же, та ка 
спів пра ця ви гі д на і па сі ч ни кам, і фе р ме рам, і дер
жа ві. Ни ні Де па р та мент аг ро п ро ми с ло во го ро
з ви т ку, за до ру чен ням го ло ви Пол та в сь кої ОДА, 
ро з ро б ляє про гра му мі к ро к ре ди ту ван ня, якою 
змо жуть ско ри с та ти ся й па сі ч ни ки Пол та в щи ни. 

На жаль, у на шій кра ї ні чи ма ло сіль го с п ви

ро б ни ків не зва жа ють ні на ко ристь бджіл за пи
лю ва чів, ні на те, що па сі ки го ду ють ро ди ни їх ніх 
вла с ни ків. То му ко ж но го ро ку ві д бу ва єть ся ба га то 
ви па д ків от ру єн ня бджіл. Про це ро з по ві ла го ло
ва «Спі л ки па сі ч ни ків» На та лія Се н чук. Во на за зна
чи ла, що про б ле ма за го с т ри ла ся в остан ні п’ять 
ро ків. Ке рі в ни ки ве ли ких сіль го с п пі д п ри ємств 
зде бі ль шо го не по пе ре джа ють па сі ч ни ків про 
об ро б ки по лів пе с ти ци да ми, хо ча це й пе ред ба
че но за ко но дав ст вом. І не бе з пе ка тут не ли ше в 
то му, що від от ру єн ня ги нуть льо т ні бджо ли: стра
ж да ють і мо ло ді ко ма хи, які за ли ша ють ся у ву ли
ку. Бджо ло сі м’я стає на сті ль ки сла б кою, що вже 
не мо же ви ро б ля ти мед і, як що на віть не за ги не 
по в ні с тю, для ві д но в лен ня їй по т рі бен три ва лий 
час. То рік в об ла с ті бу ли ви па д ки, ко ли, че рез ді
я ль ність сіль го с п пі д п ри ємств, бджо ля рі по в ні с
тю втра ча ли па сі ки, за ли ша ю чись без за со бів для 
іс ну ван ня. І хо ча лю ди на ма га ли ся ві д с то я ти свої 
пра ва, це, на жаль, не да ло ре зуль та тів. 

Зві с но, є й ін ші при к ла ди. Так, аг ро ном од но
го з аг ра р них пі д п ри ємств осо би с то об’ї ж джає 
всіх вла с ни ків па сік, які ро з та шо ва ні по руч, і під 
ро з пис по пе ре джає їх про об ро б ку по лів. Де які 
го с по дар с т ва ви ко ри с то ву ють пре па ра ти, які ві д
ля ку ють бджіл від по ля. Але па сі ч ни кам ду же хо ті
ло ся б, щоб та кі ци ві лі зо ва ні сто су н ки бу ли на ла
го дже ні з усі ма ве ли ки ми сіль го с п ви ро б ни ка ми.

Під час кру г ло го сто лу бу ло ро з г ля ну то ще чи
ма ло ва ж ли вих пи тань – пле мін ної ро бо ти з бджо
ла ми, на вчан ня па сі ч ни ків, по пе ре джен ня по ши
рен ня за хво рю вань, не об хід ність па с по р ти за ції 
па сік то що. Сер гій Фро лов та кож ви сло вив спо ді
ван ня, що Пол та в щи на ста не лі де ром і в ор га ні ч но
му бджі ль ни ц т ві, адже за раз у Ши ша ць ко му ра йо ні 
вже є па сі ка, яка пе ре бу ває у про це сі сер ти фі ка ції. 

За пі д су м ка ми кру г ло го сто лу бу ла пі д го то
в ле на ре зо лю ція, в якій ві до бра же ні ос но в ні пи
тан ня та шля хи їх ньо го ви рі шен ня. До ку мент пе
ре да но ві д по ві д ним ор га нам і стру к ту рам, які 
ви рі шу ють ці пи тан ня.  

Родіон Морозов, спеціаліст  
ГС «Полтавське товариство  

сілького господарства»

Ку ль ту ра по лів:  
ефе к ти в ність і кра са

За д ля збе ре жен ня бджіл

Культура

Хо ча су час ні лю ди все бі ль ше ін фо р ма
ції отри му ють за до по мо гою рі з но ма
ні т них еле к т рон них при стро їв, все ж 
ґа дже ти не мо жуть по в ні с тю за мі ни ти 
зви чай них па пе ро вих кни жок. Тож і 
сіль сь ка бі б лі о те ка має чи ма ло чи та чів.

Ми хай ли ків сь ка фі лія пу б лі ч ної бі б лі о те ки Ши
ша ць кої ОТГ слу жить лю дям уже ба га то де ся ти літь. 
До с те мен но її іс то рію мо ж на про сте жи ти з по во єн
них ча сів. Як ро з по ві ла за ві ду ю ча бі б лі о те кою Лі лія 
Ве ли ч ко, до 1953 ро ку цей за клад очо лю вав Ку зь
ма Ро є н ко. То ді ще кни го з бі р ня бу ла ро з та шо ва на у 
ста ро му при мі щен ні на ни ні ш ній ву ли ці Ма на чин сь 
 ко го. 

У 1953 ро ці бі б лі о те ка рем ста ла Ка те ри на Івер. 
Лю ди на ве ли кої ку ль ту ри, во на ду же до б ро со ві с но 
пі дій ш ла до сво їх обо в’я з ків, впе р ше ре те ль но впо
ря д ку ва в ши фо н ди. 1956 ро ку у Ми хай ли ках по бу
ду ва ли су час ний клуб, і кни го з бі р ня отри ма ла в ньо
му окре ме при мі щен ня, де бу ло до с та т ньо мі с ця для 
ро з мі щен ня ве ли кої кі ль ко с ті кни жок.

1964 ро ку бі б лі о те ку очо ли ла Га ли на Ку ря ча. 
Про пра цю ва ла во на тут май же чверть сто літ тя – до 
ви хо ду на пе н сію. Ба га то ме ш ка н ців се ла із вдя ч ні с

тю зга ду ють її ба жан ня до по мо г ти у ви бо рі кни жок 
за ле ж но від ві ку й упо до бань.

1988 ро ку бі б лі о те ка рем ста ла Ва ле н ти на Чо р
но бай. Хо ча її ос но в на ро бо та – бу х га л тер у ПП «Аг
ро е ко ло гія», по над два де ся ти літ тя во на ус пі ш но 
су мі ща ла ці по са ди, ві д по ві да ль но ста в ля чись до 
збе ре жен ня та по пов нен ня кни ж ко вих фо н дів і об
слу го ву ван ня чи та чів.

Ста ном на 2014 рік Ми хай ли ків сь ка бі б лі о те ка 
на лі чу ва ла бли зь ко 10 тис. книг. Це бу ла як ху до ж ня 
лі те ра ту ра для до ро с лих і ді тей, так і кни ж ки, що сто
су ють ся рі з них сфер знань. На жаль, то го ро ку ста
ла ся над зви чай на по дія: у клу бі про р ва ло си с те му 
опа лен ня, і га ря ча во да за ли ла ча с ти ну бі б лі о те ч
них фо н дів. Бі б лі о те кар, пра ців ни ки клу бу, не бай
ду жі чи та чі на ма га ли ся вря ту ва ти без цін не дже ре ло 
знань. Кни ж ки ви но си ли із за то п ле но го при мі щен
ня, про су шу ва ли. На жаль, зна ч ну їх ча с ти ну все ж 
до ве ло ся спи са ти. Не при да т ним для ви ко ри с тан ня 
на кі ль ка ро ків ста ло і са ме при мі щен ня. Пе в ний час 
на віть зда ва ло ся, що бі б лі о те ка у Ми хай ли ках іс нує 
остан ні дні…

Про те, як мо же жи ти се ло без цьо го осе ре д ку 
ку ль ту ри й знань? При ту лок він отри мав у Ми хай
ли ків сь кій шко лі. По руч ста ли пра цю ва тиі пу б лі ч на, 
і шкі ль на бі б лі о те ка.

То ді ж на по са ду бі б лі о те ка ря  п рий ш ла Ва ле н

ти на Пі вень, а з 2017 ро ку за клад очо лює Лі лія Ве
ли ч ко. За раз у фо н дах кни го з бі р ні – бли зь ко 6 тис.  
кни жок.

– У нас є ху до ж ня лі те ра ту ра – укра ї н сь ка й за
ру бі ж на, до ре во лю цій на і су час на, до ро с ла і ди тя
ча, – пе ре лі чує Лі лія Бо ри сі в на. – Ма є мо кни ж ки про 
ми с те ц т во, спорт, пси хо ло гію, су с пі ль но по лі ти ч ну 
лі те ра ту ру. Пе ред пла чу є мо пе рі о ди ч ні ви дан ня. Се
ред них є жу р на ли – ди тя чі, жі но чі, для го ро д ни ків. 
Отри му є мо і га зе ти, в то му чи с лі – «Аг ро Е ко». 

Чи та чі бі б лі о те ки є, на пе в но, у бі ль шо с ті сі мей 
Ми хай ли ків. При хо дять сю ди до ро с лі, за бі га ють 
шко ля рі. Лі лія Ве ли ч ко го во рить, що кни ж ки, які во
ни бе руть, по тім най ча с ті ше чи та ють усі єю ро ди ною. 
Се ред найа к ти в ні ших чи та чів – Те тя на Пу ч ко ва, Оль
га Со ло дун, Сві т ла на Со ло в йо ва. 

Але бі б лі о те ка – це не ли ше по ли ці з кни га ми. 
Це ще й мі с це, де мо ж на по с пі л ку ва ти ся, ді ють клу
би за ін те реса ми. Так, уча с ни ці жі но чо го клу бу «Го
с по да ро ч ка» вла ш то ву ють лі те ра ту р ні по си де нь ки, 
ді лять ся до с ві дом ви ро щу ван ня го ро ди ни, кві тів, 
ре це п та ми сма ч них страв і кон се р ва ції. А уча с ни ки 
ди тя чо го клу бу «Пі знай ко» ма лю ють ге ро їв улю б ле
них кни жок, май с т ру ють рі з ні ви ро би. Про хо дять у 
бі б лі о те ці та кож уро ки на ро до з нав с т ва, лі те ра ту р ні 
й бі б лі о те ч ні го ди ни, те ма ти ч ні кни ж ко ві ви ста в ки.

Ві д бу ва єть ся й по пов нен ня бі б лі о те ч них фо н

дів. Пу б лі ч на бі б лі о те ка Ши ша ць кої ОТГ, отри му ю
чи но ву лі те ра ту ру, не за бу ває ча с ти ну її пе ре да ва
ти і Ми хай ли ків сь кій фі лії. При чо му, на сам пе ред, це 
кни ж ки су час них ав то рів, які пе ре бу ва ють на ві с т рі 
лі те ра ту р но го про це су в Укра ї ні і сві ті. Ду же цін ною 
є крає зна в ча лі те ра ту ра, яка ро з по ві дає про Пол та в
щи ну і Ши шач чи ну. 

Утім, но вих кни жок на д хо дить не так ба га то, як 
хо ті ло ся б. Зо к ре ма, з по ча т ку 2018 ро ку їх отри ма
но бли зь ко трьох де ся т ків. Тож пі с ля за то п лен ня по
в ні с тю ві д но ви ти кі ль кість книг до сі не вда ло ся. Але 
є ви хід: до по мо г ти бі б лі о те ці мо жуть жи те лі се ла. У 
ба га тьох лю дей є кни ж ки, які вже да в но про чи та
ні й при па да ють пи лом десь у ку то ч ках ша фи, а то й 
на го ри щі. Під час чер го во го при би ран ня во ни мо
жуть на віть опи ни ти ся на смі т ни ку чи у пі ч ці. Але ж 
є чи ма ло лю дей, які їх із за до во лен ням чи та ли б. То
му й бі б лі о те ка р ка, і чи та чі бу дуть ду же вдя ч ні тим, 
хто по да рує та кі кни ж ки бі б лі о те ці. І то ді цей, спра
в ді на род ний, осе ре док ку ль ту ри ста не ще по ту ж ні
шим і ці ка ві шим.

…На у ко в ці го во рять, що чи тан ня па пе ро вих 
кни жок кра ще впли ває на ро з ви ток ін те ле к ту, а ще 
– не не се та ких за гроз зо ру й по с та ві, як еле к т рон ні 
при строї. То му – чи тай те на здо ро в’я! А сіль сь ка бі б
лі о те ка у цьо му – ва ша на дій на по мі ч ни ця.

Тетяна Огнєва

Ти ся чі кни жок у осе ре д ку знань

Світ дитинства

На при кі н ці тра в ня прой ш ли ви пу с к ні у до шкі ль них 
на вча ль них за кла дах Ми хай ли ків, По к ров сь ко го та Ста в ко во го. 

Ди тя чі са до ч ки за кін чи ли 23 ма ле нь кі ме ш ка н ці сіл. Свій пе р ший ви пу с к ний свя т
ку ва ли 13 ви пу с к ни ків ди тя чо го на вча ль но го за кла ду у Ми хай ли ках, 5 – у с. По к ров сь
ке (ДНЗ «Ро ма ш ка») і 5 – у Ста в ко во му (ДНЗ «Бе рі з ка»). 

Із ма ле нь ким кро ком у до ро с ле жит тя ді ток при ві та ли ви хо ва те лі, ба ть ки, го с ті. Свя т
ко во вбра на ра ді с на ма ле ча, в свою чер гу, ві р ша ми, пі с ня ми і тан ця ми по дя ку ва ла до ро
с лим за лю бов, ту р бо ту і ща с ли ві дні, про ве де ні у дит са д ках.

До лу чи ло ся до свя т ку ван ня і ПП «Аг ро е ко ло гія». Ма ле нь ких ви пу с к ни кі в від іме ні ке
рі в ни ц т ва й ко ле к ти ву пі д п ри єм с т ва при ві та ли за ві ду ю ча від ді лом ка д рів Юлія Ле га та ін
спе к тор від ді лу ка д рів Ста в ків сь кої фі лії Юлія Ку лик. Во ни по ба жа ли, щоб у шкі ль но му 
жит ті, яке ро з по ч неть ся вже не за ба ром, дітки бу ли ща с ли ви ми і ус пі ш ни ми, на вча ли ся із 
за до во лен ням і ді з на ва ли ся ба га то ці ка во го. Всі ді ти отри ма ли від «Аг ро е ко ло гії» гра мо
ти і по да ру н ки – шкі ль ні ра н ці, а ба ть ки – гро шо ву до по мо гу для при д бан ня ре чей, не об
хід них пер шо к ла с ни кам.

А пе р ший клас уже че кає на вчо ра ш ніх до шкі ль нят. У них по пе ре ду бу дуть уро ки й іс
пи ти, здо бу т ки й пе ре мо ги. І са ме їм бу ду ва ти май бу т нє рі д но го краю і всі єї Укра ї ни.

Катерина Ярченко, старший диспетчер

Свя то ма ле нь ких ви пу с к ни ків
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На часі
ІМЕНИННИКИ 

ЧЕРВНЯ
1 червня. Сергій Семенович 

АНТОНЕЦЬ,  фінансовий директор. 
Сергій Миколайович ШАПОВАЛ, 

тракторист.
2 червня. Олена Гуріївна БАРАТ, 

 комірник складу №1.  
Володимир Костянтинович 

ЧОРНОБАЙ,  
електрозварник. 

Василь Кіндратович ГУРИН,  
керівник бригади теслярів. 
Оксана Степанівна ОЛЕФІР, 

тваринник. 
Сергій Федорович ПОПА, тваринник. 

Анатолій Іванович ЮРЧЕНКО, 
тваринник.

3 червня. Світлана Валентинівна 
ШУНІНА, оператор.

4 червня. Сергій Рубенович 
ШАГЕРМАНОВ, водій

5 червня. Анатолій Васильович 
СУДЕНКО, водій.

6 червня. Галина Іванівна 
ШЕВЧЕНКО, санітар.

7 червня. Юрій Іванович ТОВСТОЛІТ, 
монтажник. 

Павло Борисович ЗАХАРЧЕНКО, 
начальник відділу.

8 червня. В’ячеслав Сергійович 
МАНДРИКА, водій.

9 червня. Інна Миколаївна 
ПИЛИПЕНКО, лаборант. 

Юлія Євгеніївна МАНГУРА, доярка.
10 червня. Зинфіра Іслам Кизи 

МАМІШЕВА, доярка.
12 червня. Олександр Іванович 

БІЛОУС,  оператор ЗАВу.
13 червня. Олександр 

Миколайович МАХІБОРОДА, 
механізатор току. 

Тамара Анатоліївна СОЛЯНИК, 
телятниця.

14 червня. Лариса Петрівна БЕЙГУЛ, 
завскладом. 

Ольга Олексіївна ДАЦЕНКО, 
охоронець.

16 червня. Олег Вікторович БИЧКО, 
тваринник. 

Анатолій Євгенійович ПУЧКОВ,  
охоронець. 

Віктор Михайлович КОРОЛЕВ’ЯТ, 
тракторист. 

Валентина Іванівна СЕРДЮК, санітар.
17 червня. Ірина Вікторівна ІВЕР, 

охоронець. 
Юлія Василівна СУДЕНКО, вагар.

18 червня. Ірина Володимирівна 
КОЗІН, агроном.

19 червня.  Любов Володимирівна 
КОРНІЄНКО, охоронець.  
Вадим Володимирович 

РОСТОВСЬКИЙ, оператор млина.
21 червня. Ніна Володимирівна 

ФЕРЕЛЕТИЧ, обліковець.  
Василь Олександрович НЕЧИТАЙЛО, 

тракторист.  
22 червня. Михайло Михайлович 

ДЗЯМКО, різноробочий.
23 червня. Лариса Володимирівна 

ДЕРІЙ, доярка.
25 червня.  В’ячеслав Олексійович 

ДАЦЕНКО, охоронець. 
Олексій Вадимович БИСТРИХ, 

тваринник. 
Микола Володимирович 

ПЕТРОВСЬКИЙ, охоронець.
26 червня. Гізбас Гасанкзи 

ІБРАГІМОВА, тваринник.
27 червня. Тетяна Володимирівна 

ЗАЇКА, кухаркондитер.
28 червня. Світлана Кузьмівна 

СОЛОВЙОВА, вагар.
29 червня. Іван Олегович 

ФЕРЕЛЕТИЧ, тваринник.

Щиро вітаємо 
іменинників та бажаємо 
здоров’я, щастя, успіхів 

в усіх починаннях та 
усіляких гараздів.

В Укра ї ні три ває ме ди ч на ре фо р ма.
Де які змі ни у цій сфе рі гро ма дя ни 
вже змо г ли ві д чу ти.

Се ред пе р ших змін – осна щен ня сіль сь ких ам
бу ла то рій сі мей ної ме ди ци ни ком п’ю те ра ми з Ін
те р нет зв’я з ком, по я ва тут но ві т ньої ді а г но с ти ч ної 
апа ра ту ри, мо ж ли вість ви б ра ти сі мей но го лі ка ря 
чи те ра пе в та і пе ді а т ра. Про те, що вже ма є мо, і чо
го на да лі че ка ти па ці є н там, – на ша ро з мо ва із ді ль
ни ч ним те ра пе в том Ши ша ць ко го центру пе р вин
ної ме ди ко са ні та р ної до по мо ги (ПМСД), лі ка рем 
ви щої ка те го рії На та лі єю Ко ря ч ко.

На та лія Іва ні в на ро дом з Чер ка сь кої об ла с ті. 
1985 ро ку за кін чи ла Укра ї н сь ку ме ди ч ну сто ма то
ло гі ч ну ака де мію у Пол та ві. З 1988 ро ку жи ве й пра
цює у Ши ша ках. Має 33 ро ки ме ди ч но го ста жу. Три
ва лий час пра цю ва ла за ві ду ю чою те ра пе в ти ч ним 
від ді лен ням центра ль ної ра йон ної лі ка р ні та ен
до к ри но ло гом. З 2016 ро ку, бу ду чи ді ль ни ч ним те
ра пе в том, об слу го вує і те ри то рію Ми хай ли ків сь ко
го  с та ро с тин сь кого окру гу. Раз на ти ж день На та лія 
Іва ні в на про во дить тут ам бу ла то р ний при йом, ви
їж джає на ви кли ки. В ін ші ро бо чі дні ти ж ня прий
має па ці є н тів у Ши ша ках. Са ме з нею уже ви рі ши ли 
 пі д пи са ти де кла ра ції чи ма ло ме ш ка н ців Ми хай ли
ків, адже впе в не ні у ква лі фі ка ції лі ка р ки і ро зу мі
ють зру ч ність об слу го ву ван ня в ам бу ла то рії сі мей
ної ме ди ци ни, яка ро з та шо ва на у са мо му се лі.  

– На та ліє Іва ні в но, од на з но ва цій, яку най бі
ль ше об го во рю ють, це мо ж ли вість ви бо ру лі ка
ря, до яко го па ці єнт зве р та ти меть ся в пе р шу чер
гу, – сі мей но го або те ра пе в та, а та кож пе ді а т ра. 
Вла с не, по ч не мо з то го, яка між ни ми рі з ни ця.

– Із 2 кві т ня пе р вин на лан ка на шої ме ди ци ни 
всту пи ла до пер шої фа зи ре фо р му ван ня – пі д пи
сан ня де кла ра цій між лі ка ря ми й па ці є н та ми. При 
цьо му, сі мей ний лі кар – це спе ці а ліст, який прой
шов ві д по ві д ні ку р си, ви вчав рі з ні ву зь кі спе ці а ль
но с ті – хі ру р гію, ото ла ри н го ло гію і так да лі. Та кож 
за раз сі мей них лі ка рів го ту ють вже і у ви щих ме ди
ч них на вча ль них за кла дах. Він мо же лі ку ва ти як до
ро с лих, так і ді тей. Те ра певт лі кує до ро с лих лю дей з 
18рі ч но го ві ку, а пе ді атр – ді тей до 18 ро ків. 

Від спе ці а лі за ції лі ка ря за ле жить йо го на ва н та
жен ня. Так, з ді ль ни ч ним те ра пе в том мо же пі д пи
са ти де кла ра цію 2000 лю дей, із сі мей ним – 1800, із 
пе ді а т ром – ли ше 900. Адже в пе ді а т ра – осо б ли ва 
спе ци фі ка. На при клад, до до ся г нен ня ди ти ною ро
ку лі кар має про во ди ти її ак ти в ний па т ро наж. Пе
ді атр про во дить ще п лен ня. Під час при йо му ма ле
нь кий па ці єнт не зав жди мо же ска за ти, де в ньо го 
бо лить, тож вста но в лен ня ді а г но зу ви ма гає бі ль ше 
ча су, то що. От же, щоб якість об слу го ву ван ня ко ж
ної ди ти ни за ли ша ла ся ви со кою, пе ді атр має ме н
ше па ці є н тів.

– На що впли ває кі ль кість пі д пи са них з кон
к ре т ним лі ка рем де кла ра цій?

– У ра м ках ре фо р ми змі ни ло ся фі нан су ван ня пе
р вин ної ме ре жі ме ди ци ни. Те пер гро ші йдуть за па
ці є н том. Тоб то, фі нан су ван ня за ле жить від то го, скі ль
ки лю дей пі д пи шуть де кла ра ції. Гро ші ці дає дер жа ва. 
Утім, ви ді ле ні дер жа вою ко ш ти йдуть не ли ше на зар
пла ту са мо му лі ка рю, а та кож на утри ман ня ам бу ла
то рії, спла ту ко му на ль них по с луг, за ку пі в лю па ль но го 
для ав то мо бі ля, яким він їз дить на ви кли ки. До ро з мі
ру зар пла ти лі ка ря «при в’я за на» й опла та пра ці ме д
се с т ри, яка пра цює ра зом з ним. От же, як що де кла ра
ції бу дуть ук ла де ні з не до ста т ньою кі ль кі с тю лю дей, 
це ві д чує не ли ше лі кар: та кож ме н шою бу де зар пла та 
сі мей ної ме д се с т ри, ме н ше ко ш тів ви ді ля ти меть ся на 
по т ре би ам бу ла то рії то що.

– Уя ві мо, що гро ма дя нин пі д пи сав де кла ра
цію з пе в ним лі ка рем, а по тім, за яки хось при
чин, ви рі шив пе рей ти до ін шо го. Це мо ж на зро
би ти?

– Так, про тя гом ро ку па ці єнт дві чі мо же змі ни
ти лі ка ря. При цьо му не обо в’я з ко во про це по ві до
м ля ти. Про с то тре ба пі д пи са ти но ву де кла ра цію, а 
дія по пе ре д ньої при пи нить ся ав то ма ти ч но. 

– А як що лю ди на з яки хось при чин уза га лі 
ні з ким не пі д пи са ла де кла ра цію – як це впли
не на мо ж ли вість отри ман ня нею ме ди ч ної до
по мо ги?

– До 1 ли п ня па ці є н ти ма ють ви зна чи ти ся з лі
ка рем і пі д пи са ти де кла ра ції – від цьо го вже за ле
жа ти ме фі нан су ван ня на на сту п не пі в річ чя. Тоб то, 
вже не за ба ром по ба чи мо, яки ми бу дуть зар пла ти і 
фі нан су ван ня ам бу ла то рії. Але за га лом пе ре хі д ний 
пе рі од ре фо р му ван ня – етап де кла ру ван ня – три
ва ти ме до по ча т ку 2019 ро ку. Як що пі с ля цьо го на 
при йом при йде лю ди на, ко т ра не має де кла ра ції, 
лі кар пе р вин ної лан ки її прий ме без ко ш то в но, але 
на стій ли во за про по нує та ку де кла ра цію пі д пи са ти. 
Те ж са ме ві д бу деть ся, ко ли та кий па ці єнт при йде 
вдру ге. Та, як що лю ди на про до в жує ухи ля ти ся від 
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пі д пи сан ня де кла ра ції, на сту п ні при йо ми для неї 
бу дуть уже пла т ни ми. Що пра в да, це сто су єть ся ли
ше пла но вих при йо мів. На дан ня ек с т ре ної ме ди ч
ної до по мо ги, ко ли є за гро за жит тю, зо к ре ма, при 
ін фа р к тах, ін су ль тах, кро во те чах, за ли ша ти меть ся 
без ко ш то в ною для всіх.

– Але ре фо р му ван ня пе ред ба чає, що пе в
на ча с ти на ме ди ч них по с луг уза га лі ста не пла т
ною. Що за ли шить ся без ко ш то в ним для па ці є н
тів те ра пе в та чи сі мей но го лі ка ря?

– Без ко ш то в ни ми за ли ша ють ся ме ди ч ні по с лу
ги пе р вин но го рі в ня. Так, до мо їх обо в’я з ків, як те
ра пе в та, вхо дить ам бу ла то р ний при йом, огляд, на
пра в лен ня на ана лі зи й до с лі джен ня (зо к ре ма, 
без ко ш то в ні ана лі зи кро ві – за га ль ний, на хо ле с те
рин, глю ко зу, се чі – за га ль ний, на цу кор, про ве ден ня 
флю о ро г ра фії, знят тя ка р ді о г ра ми), ви да ча ря ду до
ві док, ви пи сок то що. Та кож, у ра зі по т ре би, я даю на
пра в лен ня до ву зь ких спе ці а лі с тів – хі ру р га, не в ро
па то ло га, де р ма то ло га, оку лі с та, ото ла ри н го ло га та 
ін ших. То ді во ни прий ма ють без ко ш то в но. Без та ко
го на пра в лен ня лі ка рі дру го го рі в ня  пі с ля про ве ден
ня ре фо р ми прий ма ти муть ли ше на пла т ній ос но ві.

– Ви бу ва є те у Ми хай ли ках що ві в то р ка. А 
що ро би ти, як що в лю ди ни ви ни к ла по т ре ба по
т ра пи ти на при йом в ін ші дні ти ж ня?

– Мо ж на при ї ха ти на при йом у Ши ша ки. Про
те, я ро зу мію, що у Ми хай ли ків не зру ч не тра н с по р
т не спо лу чен ня з ра йон ним центром. Але ко ж но го 
дня на при йо мі в мі с це вій ам бу ла то рії до с ві д че на й 
ква лі фі ко ва на сі мей на ме д се с т ра Лю д ми ла Нос. Во
на ба га то ро ків пра цю ва ла тут фе ль д ше ром, знає 
ме ш ка н ців, прой ш ла ку р си сі мей них ме ди ч них се
с тер. У ра зі по т ре би, во на мо же зв’я за ти ся зі мною. 
Крім то го, па ці єнт мо же за те ле фо ну ва ти без по се
ре д ньо ме ні й отри ма ти кон су ль та цію по те ле фо ну 
– та кий спо сіб спі л ку ван ня між лі ка рем і па ці є н том 
теж пе ред ба че ний ме ди ч ною ре фо р мою.

– До ре чі, впро ва джен ня те ле ме ди ци ни теж 
ви кли кає чи ма ло за пи тань. Це – як раз кон су ль
та ції лі ка ря по те ле фо ну?

– Так. Але не тіль ки. Пе ред ба ча єть ся, що всі ам
бу ла то рії бу дуть за без пе че ні ком п’ю те ра ми й Ін те
р не том. То ді кон су ль та ції мо ж на бу де про во ди ти й 
по скай пу. То ді, на при клад, я змо жу зі сво го ка бі не
ту під час при йо му зв’я за ти ся із фа хі в цем не об хід
ної ву зь кої спе ці а лі за ції, він у он лайн ре жи мі по ба
чить па ці є н та, змо же да ти кон су ль та цію. От же, йде 
на бли жен ня сіль сь кої ме ди ци ни до ви со ких те х но
ло гій. І це ві д бу ва єть ся про с то за раз. Так, у Ми хай
ли ків сь кій ам бу ла то рії є ка р ді о г раф, ка р ді о г ра му з 
яко го мо ж на ві д ра зу ж пе ре да ти ка р ді о ло гу, який 
пра цює у Пол та ві. Це ду же зру ч но: па ці є н ту не тре
ба ні ку ди їха ти, за пи су ва ти ся до спе ці а лі с та, че ка ти 
у че р зі. Ка р ді о лог у ре жи мі ре а ль но го ча су отри мує 
ка р ді о г ра му, ро з ши ф ро вує її і дає ре ко ме н да ції. 
Зня ти ка р ді о г ра му мо жу я, або Лю д ми ла Ва си лі в на. 
До то го ж, це мо ж на ро би ти не ли ше у ам бу ла то рії, 
а на віть вдо ма у па ці є н та.

– Які ще су час ні при ла ди є у ам бу ла то рії? Які 
з них з’яв и ли ся остан нім ча сом?

– Ка р ді о г раф тут є да в но, адже він обо в’я з ко во 
має бу ти в ко ж ній ам бу ла то рії сі мей ної ме ди ци ни. 
Але ра ні ше не бу ло мо ж ли во с ті пе ре да ва ти ка р ді
о г ра ми на пря му ка р ді о ло гу. Так са мо ра ні ше з’яв и
в ся і пуль со к си метр – при лад, за до по мо гою яко го 
ми ви зна ча є мо на си че ність кро ві ки с нем і ча с то ту 
се р це вих ско ро чень. Та ким чи ном мо же мо зро зу
мі ти, чи по т рі б на лю ди ні ки с не ва те ра пія, го с пі та
лі за ція. 

А от у ве ре с ні ми ну ло го ро ку ми отри ма ли но ву 
ду же по т рі б ну те х ні ку – апа рат для до бо во го мо ні
то ри н гу ар те рі а ль но го ти с ку (ДМАП). Він за крі п лю
єть ся на ру ці і про тя гом до би че рез пе в ні про мі ж ки 
ча су ви мі рює тиск. При цьо му лю ди на жи ве зви чай
ним жит тям, ви ко нує зви ч ну ді я ль ність. Апа рат має 
блок па м’я ті, ку ди на д хо дять всі ре зуль та ти ви мі рю
вань. Пі с ля за кін чен ня мо ні то ри н гу ми ці да ні за ва
н та жу є мо на ком п’ю тер і ро з ши ф ро ву є мо. За ле ж
но від ре зуль та тів, ко ри гу є мо те ра пію. Цей апа рат 
ДМАП ми отри ма ли від Сві то вого Ба н ку. Він дає ко
ш ти на ро з ви ток ме ди ци ни, і то рік Пол та в сь ка об
ласть ви гра ла та кий транш.

Та кож про тя гом остан ньо го ро ку отри ма ли ще 
два при ла ди: ото с коп, за до по мо гою яко го мо ж на 
огля ну ти ву ха і ніс, та оф та ль мо скоп для до с лі джен
ня оч но го дна. 

Є у Ми хай ли ках і ком п’ю те р на те х ні ка, і Ін те р
нет. Зре ш тою, ми йде мо до то го, що між ме ди ч ни
ми уста но ва ми всіх рі в нів бу де еле к т рон ний зв’я
зок. За про ва джу єть ся еле к т рон на си с те ма охо ро ни 
здо ро в’я ehealth з да ни ми про па ці є н тів і лі ка рів, 
про пі д пи са ні де кла ра ції. Бу дуть ство ре ні еле к т
рон ні ка р ти па ці є н тів, до с туп до яких за не об хід но
с ті отри му ва ти муть ін ші лі ка рі. Я змо жу, за по т ре
би, зв’я зу ва ти ся з фа хі в ця ми не тіль ки дру го го, але 
й тре тьо го, че т ве р то го рі в нів. Зві с но, су час ним ме
ди кам вже не мо ж ли во пра цю ва ти без знан ня ком
п’ю те ра, вмін ня ко ри с ту ва ти ся Ін те р не том. От же, я, 
зо к ре ма, про хо ди ла на вчан ня цьо му в он лайн ре
жи мі за бри тан сь кою про гра мою для ме ди ків, де є й 
се мі на ри, і ек за ме ни, і ви да ють сер ти фі кат. Це ду же 
до по ма гає у ро бо ті.

– Ще од не пи тан ня, яке ту р бує ба га тьох лю
дей: чи змо же па ці єнт ви кли ка ти шви д ку до по
мо гу? Адже ба га то го во ри ло ся про те, що цю по
с лу гу вже не на да ва ти муть.

– У си с те мі шви д кої до по мо ги теж уже по ча ло
ся ре фо р му ван ня. На пе в не, з ча сом це бу де щось 
на кшталт слу ж би по ря ту н ку. То му ви їж джа ти ме во
на ли ше на ек с т ре ні ви кли ки, ко ли ста ла ся ДТП, по
же жа, лю ди на отри ма ла ва ж ку тра в му, є об ґру н то
ва на пі до з ра на ін фаркт, ін сульт. Але це не озна чає, 
що зо всім не тре ба те ле фо ну ва ти до шви д кої. Адже 
зви чай ний гро ма дя нин у бі ль шо с ті ви па д ків не змо
же ви зна чи ти, чи ста в ся в лю ди ни, ска жі мо, ін сульт. 
Тож ди с пе т чер у те ле фон но му ре жи мі оці нить не об
хід ність ви ї з ду. Як що ж та кої не об хід но с ті не по ба
чить, то по ра дить, що ро би ти да лі, до ко го зве р та
ти ся.

– Де які лю ди, мо ж ли во, ще не пі д пи са ли де
кла ра ції з лі ка рем, то му що не зна ють, як це зро
би ти. Ро з ка жіть, будь ла с ка, що для цьо го тре ба.

– У Ши ша ць ко му  це н т рі ПМСД пі д пи сан ня де
кла ра цій про во дить ся що дня у ро бо чі дні. Є ме д
се с т ра, яка за но сить ві до мо с ті до еле к т рон ної ба зи 
да них. За день мо же мо при йн я ти з ці єю ме тою до 30 
лю дей. Із со бою тре ба ма ти па с порт, іде н ти фі ка цій
ний код і но мер те ле фо ну до ві ре ної осо би – лю ди
ни, з якою мо ж на зв’я за ти ся, як що ра п том із па ці є
н том щось тра пить ся. Мо ж на при но си ти ори гі на ли 
до ку ме н тів або ксе ро ко пії. Ду же ба жа но, щоб у са
мо го па ці є н та був мо бі ль ний те ле фон. Про це ду ра за
ве ден ня ін фо р ма ції до ба зи да них три ває бли зь ко 15 
хви лин. Ві д бу ва єть ся це у при су т но с ті па ці є н та, то му 
що на йо го те ле фон при хо дить чо ти ри з на ч ний код, 
який не об хід но вве с ти в си с те му, і тіль ки пі с ля цьо го 
мо ж ли во ро з д ру ку ва ти де кла ра цію. Вла с не, на сам
пе ред, че рез це і по т рі б на при су т ність гро ма дя ни
на, адже че рез пе в ний час отри ма ний код стає не дій
с ним, і все тре ба по чи на ти спо ча т ку. Чи ма ло лю дей 
по хи ло го ві ку не вмі ють ві д к ри ва ти смспо ві до м лен
ня, а ме д се с т ра їм у цьо му до по мо же. Як що в лю ди ни 
зо всім не має мо бі ль но го те ле фо ну, без лі ка ря во на 
теж не за ли шить ся. До од но го те ле фон но го но ме ру 
мо ж на «при в’я за ти» до п’я ти де кла ра цій. То му, на
при клад, син мо же до сво го но ме ру «при в’я за ти» де
кла ра цію сво єї ста ре нь кої ма те рі. Або су сід – до по
мо г ти та ким чи ном оди но кій лю ди ні. Що сто су єть ся 
ді тей, то де кла ра цію з пе ді а т ром ук ла да ють їх ні ба ть
ки. Тіль ки до па ке ту до ку ме н тів тре ба ще до да ти сві
до ц т во про на ро джен ня ди ти ни.

Утім, при ї ха ти до Ши шак мо же не ко жен ме ш ка
нець Ми ха ли ків, Ха ре н ків чи По р с ка лі в ки. То му на 
час ре фо р му ван ня в Ми хай ли ків сь кій ам бу ла то рії 
вве де но по са ду ме ди ч но го ре єст ра то ра. Спе ці а ль
не на вчан ня для цьо го прой ш ла мо ло д ша ме д се с т
ра Лю бо в І в ко. Тож те пер мо ж на пі д пи са ти де кла ра
цію і у Ми хай ли ках.

– Що Ви по ра ди те на шим чи та чам, які ще не 
пі д пи са ли де кла ра ції?

– По ра джу як най ш ви д ше ви зна чи ти ся з ви бо
ром лі ка ря і пі д пи са ти цей до ку мент. Це не ві д ні ме 
ба га то ча су, але пі с ля за ве р шен ня ме ди ч ної ре фо р
ми до зво лить по в ною мі рою га ра н то ва но отри му ва
ти ме ди ч ні по с лу ги іне ви тра ча ти на це зай вих гро
шей.

Ро з мо ву про ве ла Ган на Ко зель сь ка
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