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Омельник став Селом Року

У НОМЕРІ:
Агрохолдинг
«Лендфорт»
відновлює ґрунти
СТОР.
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Село створило
три кооперативи

Ф ОТО А РТ Е М А СТУ К А Л А

СТОР.

Олександра
Шереметьєва,
голова Омельницької ОТГ на
Полтавщині (на фото), тримає сертифікат на 100 тисяч
гривень. Це головна нагорода
другого сезону проекту «Сільський Ревізор». У межах проекту протягом року 10 сіл у різних областях України пройшли
перевірку на якість життя та
розвиток. За результатами народного голосування на сайті
проекту, саме село Омельник
Кременчуцького району Полтавщини набрало найбільше
голосів.
– У мене аж руки трусяться від хвилювання. Як приїду
додому, то всім людям скажу
спасибі, – розчулюється Олександра Шереметьєва, голова
Омельницької ОТГ. – Це не
моя особиста перемога, а всієї громади. Ви не уявляєте, як

вона вся працювала. Дзвонили
до Польщі, Полтави, Пирятина, Лубнів, Києва, Харкова, щоб
підтримали. Нас підтримували також районна та обласна
державні адміністрації. На всіх
заходах закликали за нас проголосувати.
На церемонію оголошення
результатів та вручення нагород Олександра Шереметьєва
приїхала з представниками соціальної сфери та агробізнесу
села. Разом із ними й отримувала нагороду. Зокрема, Віталіна Коврижко (третя праворуч
зі статуеткою переможця),
керівник відділу соціальних
комунікацій агропромислової
групи «Арніка», яка працює в
Омельнику, сказала, що проект
роблять з інтересом до села.
– Дівчата з проекту «Сільський Ревізор» працюють не-

Передплачуй газету «РІДНЕ СЕЛО УКРАЇНА»
терміном від 3 місяців
і гарантовано отримай 2 пакети насіння
(овочі + квіти)

Індекс передплати – 89782
1 місяць 14,35 грн
2 місяці 29,45 грн
3 місяці 41,35 грн
5 місяців 66,37 грн
Ціни вказані з урахуванням вартості приймання передплати

Щоб отримати подарунок, необхідно надіслати копію
передплатної квитанції (абонемента з відбитком
календарного штемпеля) на адресу редакції:
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типово. Не так, як розкручені
та дорогі рекламні видання, а
по-справжньому. У них горять
очі, – розповідає Віталіна Коврижко, керівник відділу соціальних комунікацій в агропромисловій групі «Арніка».
– У нас в агропромисловому
об’єднанні 26 сіл, але однозначно вирішили, що «Сільський Ревізор» запросимо саме в Омельник, – розповідає Володимир
Шкірко, директор агрофірми
імені Т. Шевченка холдингової компанії «Арніка» (у
центрі). – Який би захід там не
проводили, усе проходить на
високому рівні підготовки.
До компанії «Арніка» входить 7 підприємств. Усі займаються органічним землеробством. Щороку «Арніка»
організовує футбольний турнір
на кубок свого підприємства.

Торік його проводили в Омельнику. Тоді голова села сказала
перед громадою, що в разі перемоги в Ревізорі за головний
приз збудує не тільки гарний
стадіон, а цілий спортивний
комплекс.
– Ми вдячні «Сільському
Ревізору», що змотивував нас
до таких діянь, про які ми й не
думали. Коли він приїхав, у селі
було натхнення, політ. Діти бігали за перевіряючими слідом,
а молоді дівчата намагалися
потрапити в кадр, – пригадує
Олександра Шереметьєва. – Наступного року запрошуємо до
себе на вручення премій Село
року-2019 року.
Цьогорічна церемонія нагородження Села Року відбулася в
селі Денихівка Київської області, яке стало переможцем торік.
Закінчення на стор. 5
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Систему
крапельного поливу
роблять власноруч
СТОР.
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Вилов раків
пластиковою
пляшкою
СТОР.
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Страви з кабачків
та домашнє
морозиво
СТОР.
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Компенсацію за загиблих бджіл отримують через суд
У червні пасічникам Волині
почали виплачувати компенсацію за загиблих бджіл. Її вже
отримали 10 бджолярів.
Бджоли почали гинути по
всіх областях ще в травні. Збитки пасічників сягають десятків
мільйонів гривень. Шкоди можна було б уникнути, якби обробку полів пестицидами проводили вночі, коли бджоли у вуликах.
– За компенсацію спочатку
треба спробувати домовитися з фермерами, які обробляли
поля. Якщо не вдасться – йти до
суду, – говорить Ігор Севастянов, голова Спілки пасічників із Кам’янця-Подільського
Хмельницької області. – Треба написати заяву до сільського
голови, який має скликати комісію для обстеження пасіки. До
неї входять дільничний ветеринарний лікар, голова сільської

ради, сусід або член спілки пасічників. Вони визначають кількість постраждалих бджолиних
сімей. Також відвезти на аналіз
в районну лабораторію мертвих бджіл протягом доби. Саме
стільки часу пестициди зберігаються в комахах.
Для аналізу треба знати,
яким препаратом і коли саме
оброблялися поля. Фермери цю
інформацію не надають. Аналіз
у лабораторіях безкоштовний,
але там немає реактивів для
визначення конкретного хімікату. Тому не можна визначити
всі групи пестицидів. Частину
бджіл потрібно заморозити,
щоб провести повторний аналіз
у разі потреби.
– Довести провину аграріїв
не завжди можливо, – говорить
Тетяна Васильківська, голова Всеукраїнського братства

бджолярів України. – Замовити дослідження можна лише в
двох лабораторіях, які є в Києві
та Львові. Через завантаженість
доведеться чекати, отрути в комасі може вже не виявитися.
– Щоб відновити мою пасіку,
треба мінімум три роки, – говорить Олександр Калініченко,
пасічник з Охтирки Сумської
області. – Ми склали акти про
завдані збитки. Нам сказали, що
в суді нічого не виграємо, бо в
аграріїв мільйони проти наших
копійок. Треба везти бджоли та
ґрунт на аналіз в Київ чи Львів.
Один зразок коштує майже 1800
грн. На все треба 7-8 тис. і ще
дорога, а хто має такі гроші?
Фермерша, яка, швидше за все,
потруїла нам бджоли, сама зробила аналізи й каже, що в неї все
чисто.
Карина ХОМЕНКО

