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Шановні земляки!
Щиро вітаю Вас із професійним святом – 

Днем працівників сільського господарства!
Це – свято усіх, хто розумом і руками, серцем і душею, у селі і в місті, щодня долучається до важ-

ливих аграрних справ. 
Це – свято дбайливих господарів, незалежно від форм власності та господарювання. 
Велика подяка вам за любов до землі, терпіння і витримку. 
Щиро бажаю вам і вашим родинам щастя, здоров’я,добробуту, невичерпної снаги та подальших 

успіхів в ім’я розквіту рідного краю й України. Хай Ваша праця заколоситься щедрою нивою успіху!
Добрих вам засівів, рясних сходів та щедрих ужинків! 

В.о. старости Андріївського старостинського округу Н.А. СЮРКО

Шановні працівники сільського господарства!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята!
Хай і надалі рясно колосяться щедрими врожаями ваші ниви, хай втілюються в життя ваші пла-

ни, задуми та сподівання на радість вашим рідним, на благо розквіту краю та піднесення добробуту 
всього українського народу. Хай обходять вас природні стихії, а ваші родини живуть у затишку, щасті, 
благополуччі та при доброму здоров’ї!

 Нехай ваші зусилля завжди увінчуються вражаючими результатами, нехай посухи та зливи ми-
нуть ваші угіддя, а врожай перевищує ваші найсміливіші задуми.

У день професійного свята бажаю вам всім прихильної долі, вагомих здобутків, миру, невичерпної 
енергії, професійної удачі! Спасибі вам за нелегку, потрібну всім нам працю! З Днем працівника сіль-
ського господарства!

З повагою, в.о.  старости Олександрівського старостинського округу Н.Ф. МОРМУЛЬ
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Шановні працівники, пенсіонери та пайовики 
ТОВ «Колос»!

Щиро і сердечно вітаєю вас з Днем працівника сільського господар-
ства!

 У цей святковий день ми маємо нагоду вклонитися матінці-землі 
і тим, для кого важка сільськогосподарська  праця була і залишається 
сенсом життя, хто попри всі негаразди чесно і сумлінно робить свою 
справу.

Бажаю всім вам  міцного здоров’я, радості, щастя, благополуччя, 
благодатної ниви і щедрих  врожаїв.

З повагою, директор ТОВ «КОЛОС» Ю.І.НЕЧИПОРЕНКО 

Дорогі працівники та пайовики СФГ «Січ-Агро»!
Прийміть щирі вітання з нагоди Дня працівника сільського госпо-

дарства!
Праця хліборобів з давніх-давен вважається основою життя су-

спільства, а хліб, як святиня, надає життєдайної сили кожному сущому та 
вселяє впевненість у завтрашньому дні. Ваша робота нелегка, але дуже 
важлива.

То ж у цей святковий день бажаю вам і вашим родинам міцного здо-
ров’я, щастя, злагоди і достатку! Нехай щедро колоситься хліборобська 
нива, успіхи примножуються, а ваші плани втілюються у життя.

З повагою, голова СФГ «Січ-Агро» Т.А. ГРИГОРЕНКО

Шановні  аграрії, колеги!
Вітаю з нашим професійним святом – Днем працівника сільського 

господарства! Не покладаючи рук, ви працюєте на сільській ниві, ваша 
праця заслуговує великої поваги та відповідної винагороди. Спасибі вам 
за нелегку, потрібну всім нам працю! Бажаю вам здоров’я,  успіхів,  миру 
й злагоди в родинах, нехай ваша праця завжди буде щедро винагород-
жена, робота буде тільки радувати, а рідні і близькі завжди будуть дару-
вати свою підтримку та турботу! Зі святом!

Голова ФГ «Надія»  Никифоренко М. В.

Колектив фермерського господарства  
«Покровчанка» сердечно вітає колег 

та всіх жителів Покровської громади з нашим 
спільним професійним святом – 

Днем працівника сільського господарства!
Розуміючи, що ми всі – частинки нашої прекрасної сім’ї, яка має ім’я 

– Покровщина, бажаємо і в подальшому впевненості у своїх силах, удачі 
та оптимізму, професіоналізму, миру, міцного здоров’я, родинного теп-
ла та злагоди, гідного прибутку, достойного життя та самодостатності у 
своїй країні. 

Нехай під сонячним небом на наших ланах завжди колосяться ще-
дрі врожаї, а в кожній оселі буде духмяний хліб на столі та добробут!

З повагою, голова ФГ «Покровчанка», депутат Покровської 
селищної ради О.П. БУЛАХ

Шановні колеги, пайовики та всі , 
хто присвятив  своє життя сільському 

господарству та рідній землі!
Від усього серця вітаю вас з професійним святом! Бажаю вам пра-

цювати наполегливо і самовіддано,  не опускаючи рук, і щиро радіти 
плодам своєї праці, як радіємо ми їм. Нехай ваші зусилля завжди увін-
чуються вражаючими результатами, нехай посухи та зливи минуть ваші 
угіддя, а врожай перевищує ваші найсміливіші задуми.

Спасибі вам за нелегку, потрібну всім нам працю!
З повагою, голова СФГ «Україна» Юрій Євгенійович Вакуленко
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Шановні трудівники агропромислового комплексу 
Покровської об’єднаної територіальної громади!

З почуттям особливої поваги прийміть вітання з нагоди вашого професійного свята – Дня працівника сіль-
ського господарства! 

Споконвіку ваша напружена хліборобська праця була і залишається визначальною складовою розвитку на-
шої держави, запорукою її процвітання. Аграрний сектор економіки є базовим у нашій громаді, в якій працюють 
дбайливі господарі.

 День працівників сільського господарства – це свято людей, для яких безмежна шана до рідної землі визна-
чила не тільки професію, але й людську долю. Ваша праця – свята і благородна, вона безперервна, як саме життя. 
Один урожай в коморі, в засіках, а наступний вже стелиться зеленими рунами, першими паростками осінньої 
озимини, чекає сонця, вологи, людського догляду. 

Низький уклін вам – трудівникам, чиї невтомні руки, природна мудрість, невсипуща працездатність стали 
запорукою ефективного розвитку сільського господарства нашого краю. Ми пишаємося тим, що маємо такий 
великий, потужний арсенал учителів-наставників, котрі свої вміння та багатий досвід і надалі передають моло-
дому поколінню. 

Дозвольте від щирого серця подякувати вам – хліборобам, механізаторам, тваринникам, організаторам аг-
ропромислового виробництва Покровської громади за вашу самовіддану працю, щедрість душі, теплоту сер-
дець, любов до свого рідного краю, до своєї землі.

Нехай Бог сторицею повертає вам здоров’я, руки не знають втоми, хай щедра осінь обдарує вас своїми пло-
дами, принесе в кожну родину мир і спокій, достаток і велике людське щастя. Нехай усі дні вашого життя завжди 
будуть ясними, ниви – рясними, а дощі– вчасними.

З повагою, Покровський селищний голова С.А.СПАЖЕВА

Шановні трудівники села!
Від щирого серця вітаю Вас з професійним святом – Днем пра-

цівників сільського господарства! Сьогодні усі найтепліші і най-
щиріші слова подяки і шани адресую Вам, дорогі аграрії! 

Праця сільського трудівника в усі часи була і залишається не-
легкою, але такою важливою і потрібною, від якої залежить доброб-
ут і благополуччя людей. 

Вас по праву називають годувальниками! Завдяки Вашим знан-
ням і природній мудрості, наполегливості і невтомному працелюбству 
живе українське село, колоситься золотиста українська нива, розви-
вається сільське господарство, яке давно вже стало важливою складо-
вою всієї економіки України. Переконаний, що спільними зусиллями та 
наполегливою працею ми зможемо досягти поставленої мети! 

Дорогі  колеги! Велика подяка і низький Вам уклін за самовідда-
ну працю, любов до рідної землі, терпіння та витримку. Нехай втілю-
ються в життя усі Ваші плани, задуми та сподівання, а земля буде 
щедрою на врожаї!  Бажаю Вам і Вашим родинам міцного здоров’я і 
благополуччя, щастя і добра, любові і достатку в домі, невичерпної 
наснаги і оптимізму, подальших успіхів в ім’я розквіту України і зара-
ди покращення добробуту всього українського народу!

З повагою, генеральний директор  ТОВ АГРОФІРМА «Обрій» 
В.М.Головко

Шановні працівники сільського господарства!
Сердечно вітаю вас із професійним святом – Днем працівника сіль-

ського господарства. Це свято воістину всенародне, адже від вашої праці 
значною мірою залежить здоров’я, добробут і процвітання України.

Ваша природна мудрість, працездатність та багатий досвід жив-
лять сьогодні українську ниву, стверджуючи істину: 

якщо є урожай, то у народа – мир і спокій.
Я свідомий того, що для повного відродження селища треба ще 

багато зробити, і тому докладатиму всіх зусиль, аби разом з державою 
створити сучасну і дієздатну інфраструктуру агропромислового ком-
плексу, забезпечити належні умови для достойного життя селян.

Хай обходить вас стороною природні стихії, а ваші родини жи-
вуть у мирі та злагоді. Велика подяка вам за любов до землі, терпін-
ня і витримку. Щиро вдячний та низький уклін за вашу працю. 

Депутат Дніпропетровської обласної ради, директор ТОВ 
«Відродження» В.М.АСТІОН

Шановні трудівники сільського господарства!
Від усього серця вітаю вас з професійним святом! Бажаю всім 

прихильної долі, вагомих здобутків, невичерпної енергії, успіхів у 
праці, міцного здоров’я і людського щастя вам і вашим родинам. 
Нехай щедро родять ниви, хай над ними буде мирне небо, завжди 
світить сонце, а в кожному домі будуть добро та злагода! Низький 
уклін за невтомну працю усім, хто знає справжню ціну хліба і зрощує 
зерно на нашій благодатній землі! Зі святом!

З повагою, Директор ТОВ Агрофірми «Земля» В.В. АНДРУХОВ
Шановні працівники та ветерани сільського 

господарства!
Сердечно вітаю вас із професійним святом!
Ваша праця в усі часи була і залишається нелегкою, але такою 

важливою та потрібною для добробуту та благополуччя нашого краю.
Висловлюю вдячність усім працівникам сільського господар-

ства за вашу відданість найблагороднішій професії.  
Бажаю вам міцного здоров’я, любові, наснаги та сил для нових 

досягнень, і нехай ваша праця і щоденні клопоти  приносять задо-
волення вам і достаток вашим сім’ям!

Бажаю Вам міцного здоров’я!
З повагою, директор ТОВ «Родіна-Трейд» О.В.КУЗЬМЕНКО



ПОКРОВСЬКА об’єднана територіальна 
ГРОМАДА щиро вітає зі святом!

Історія  створення  та  розвитку 
сільськогосподарської  галузі  нашого  краю 2

На базі колгоспу «Третій кавполк» (утвореного у 1937 
році) в 1952 році в післявоєнний період утворився колго-
сп «Побєда», який очолив фронтовик, довоєнний його 
голова (з 1937 по 1941 рік)  Іван Григорович Кісенко. 
Ім’я цієї людини свого часу гриміло на всю Україну. 
Голову колгоспу-мільйонера, який впродовж 50 
років керував господарством, знали навіть за кор-
доном, це був хлібороб за покликом душі, справжній 
народний академік. «Степовою академією» назвали 
колгосп «Побєда» у книзі, що в 1984 році вийшла у 
видавництві «Планета». Названо так за багатий досвід 
колгоспного будівництва, який широко вивчався і втілю-
вався  в життя у багатьох господарствах країни, за великі 
досягнення у розвитку населених пунктів.  Колгосп став 
республіканською школою передового досвіду.

Гордістю «Побєди» був яблуневий сад на 137 га., з 
урожайністю плодів по 200 ц. з 1 га. Справжньою окрасою 
і гордістю покровчан стали «Кісенкові груші». 

На рубежі 50-х років почалася нова сторінка в го-
сподарстві позначена небаченим розмахом будівництва. 
Ідеальна чистота і порядок були на території новозбудо-
ваного тваринницького містечка. Рівні алеї тополь, тро-
янди понад стежками і на клумбах. І.Г. Кісенко – ініціатор 
спорудження місцевої зрошувальної системи. Вона себе 
виправдала – на поливних землях одержували високі 
врожаї.

Господарство одне з перших стало на шлях спеціалі-
зації – налагодило виробництво свинини на промисловій 
основі. За досягнення у виробництві сільськогоспо-

дарської продукції колгосп «Побєда» нагороджений 
орденом Трудового Червоного Прапора. 

І.Г. Кісенко – Герой Соціалістичної праці, нагородже-
ний двома орденами Леніна, орденом Червоної Зірки, 
Вітчизняної війни І і ІІ ст., Трудового Червоного Прапора, 
Знак Пошани, багатьма медалями. 

Славу «Побєди» творили своїми натрудженими 
руками колгоспники:

 Дудля Микола Андрійович, очолював тваринну 
галузь,  в 1966 році отримав звання Героя Соціалістичної 
праці;

 Камянська Ніна Василівна, доярка – п’ятитисячни-
ця, нагороджена орденом «Знак Пошани»;

 Пишоха Галина Андронівна, доярка – п’ятитисяч-
ниця, нагороджена орденом Трудового Червоного Пра-
пора, орденом «Знак Пошани»;

 Бабкін Олександр Дмитрович, завгар, орден «Знак 
Пошани»;

 Ковнір Андрій Єлисейович, заслужений чабан 
України, ордени Трудового Червоного Прапора, Дружби 
народів;

 Ляшенко Іван Леонтійович, з династії трактористів 
(його сини Олександр і Віктор працювали поряд з бать-
ком);

 Горб Валентин Пилипович, комбайнер з 20 річним 
стажем, очолював сімейний екіпаж, жнивував разом із си-
ном Валентином, який  працює і нині.

 Кирша Анна Павлівна, різноробоча, все своє життя 
пов’язала з колгоспом «Побєда».

Ці дивовижні пейзажі пшеничних ланів, вибілених 
сонцем до молочних барв… Здається, такі є тіль-
ки у нас. Мов кольори рідного стягу, виблискують 
золотом лани під синню безмежного неба. Наші 
батьки здавна були хорошими землеробами, вони 
любили і вміли вирощувати хліб, який вважали 

Ми живемо в чудовому аграрному краї зі славною історією. А 
історія – це мудрість та досвід людей,  які своєю самовідданою і 
наполегливою працею заклали фундамент у розбудову та ста-
новлення рідного краю, постійно примножуючи його надбання 
для стабільного сьогодення. То ж сьогодні у цей святковий день, 
хочеться згадати періоди становлення та розвитку аграрної 
ланки нашого краю, і повернутися в минуле.  

У серпні 1950 року колгосп «Комуніст» і колгосп ім. 
Леніна об’єдналися і новостворене господарство отри-
мало назву ім. Леніна. А ще через два роки до колгоспу ім. 
Леніна приєднали колгосп «Червоний Маяк». Керував но-
воствореним колгоспом Іван Трохимович Никифоренко.

За рекомендацією обласного та районного керівни-
цтва 17 січня 1958 року колгосп ім. Леніна об’єднався з кол-
госпом ім. Калініна. На той час колгоспом ім. Леніна керував 
Володимир Михайлович Мицик, а колгоспом ім. Калініна 
– Ісаак Йосипович Гольбштейн, прекрасний фахівець, му-
дрий і талановитий господар, що мав великий авторитет у 
колгоспників, тому і керувати новим господарством, якому 
залишили назву ім. Леніна, довірили саме йому. 

Досвідчений і вмілий голова колгоспу І.Й. Гольбштейн 
вправно керував великим господарством. Розвивалося тва-
ринництво, садівництво, городництво, птахівництво. Госпо-
дар відчувався всюди. Незрівнянно стала зростати технічна 
оснащеність колгоспу та його енергоозброєність. Суцільна 
електрифікація відкрила змогу механізувати трудомісткі 
процеси на тваринницьких фермах, в майстернях, на токах. 
Колгосп мав 3 тракторні бригади: бригадири – К.Ф. Сухарев-
ський (с. Андріївка), Г.І. Піскун (с. Комунарівка), І.Б. Сліпич (с. 
Миколаївка). У колгоспі вирощували високі врожаї зерно-
вих. Ланка Ф.Л. Пічуріна в 1960 році виростила кукурудзу по 
75 ц з 1 га, за що він був нагороджений орденом Червоного 
Прапора і Золотою зіркою ВДНГ. Крім зернових сіяли буряк, 
рицину, мак. Колгосп мав 109 га плодоносного саду, з кож-
ного гектару збирали близько 50 ц фруктів, вирощували ви-
ноград. Розвивалося городництво (зав. городництвом М.П. 
Миленко, пізніше – А.П. Гопка), високопродуктивна грошова 
галузь – шовківництво. В 60-х роках в господарстві було 6 
молочних ферм з 2400 коровами, 400 нетелів випасалися в 
Розсаднику, 600 голів бичків у Комунарівці, 300 – у Вільно-
му, 400 – в Кульбашево. А ще 4500 овець, 15 тисяч голів, 5 
тисяч індиків, 4 пасіки, 10 тисяч свиней. Передові доярки: 

Л.І. Сліпич, Н.М. Кугай, Г.А.  Павляшик, Г.К. Хорош. Передові 
свинарки: А.І. Чикальська, М.І. Ігнатюгіна, Н.П. Чорнобай, Є.Н. 
Клименко, Є.М. Орловська. Головним зоотехніком працю-
вав О.А. Отиско, головним агрономом – М.С. Тихий, який на 
цій посаді працював ще з 1937 року, головним бухгалтером 
– М.А. Ігнатенко. 

У 1962 році Покровський район об’єднали з Василь-
ківським. Щоб уникнути плутанини з однаковими назва-
ми колгоспів і сіл, колгосп отримав назву «Рассвєт». Після 
відокремлення районів у 1966 році колгосп знову повер-
нув свою першочергову назву ім. Леніна. 

За успіхи в розвитку тваринництва, збільшення ви-
робництва і заготівель продукції тваринництва у 1965 
році Президія Верховної Ради СРСР нагородила ордена-
ми і медалями працівників нашого колгоспу: орденами 
Леніна – голову колгоспу І.Й. Гольбштейна, головного 
зоотехніка О.А. Отиска, та тваринника В.Я. Шрейна, ор-
деном Знак пошани – доярку М.І. Ігнатюгіну, медаллю «За 
трудову доблесть» – голову Андріївської сільської ради П. 
М. Тараненка, медалями «За трудову відзнаку» – доярку Є. 
Я. Карпук, свинарок М.Я. Кошель і Н.Г. Солобченко. Олек-
сандр Федорович Самойленко за самовіддану працю на 
цілині отримав орден Леніна. 

Злагоджено працювало правління колгоспу, керівники 
різних підрозділів господарства: головний агроном В.Л. Гро-
мов (пізніше О.В. Захарчук), головний зоотехнік М.І. Іващен-
ко (А.В. Пітько, С.В. Андрухов, Ю.О. Іващенко, Л.П. Василей-
ко), головний інженер П.В. Гавриленко, головний економіст 
В.О. Волох, (І.М. Маслов, Л.А. Кухаренко), головний ветлікар 
А.Г. Листовець, головний бухгалтер Л.М. Гавриленко.  

В свій час колгосп очолювали Володимир Іванович 
Ігнатенко (1970-1972 р), Володимир Лукич Громов (1982-
1996 рр), Іван Михайлович Тихий (1996-2000 рр).

На шану та подяку заслуговують сотні працьовитих 
колгоспників, з мозолястими, «золотими» руками.

 У 1959 році, об’єднавши господарства, що діяли на 
території Глиняної, утворився колгосп «Родіна». Головою 
колгоспники обрали С. В. Задорожка, здібного керівника і 
організатора. Колгосп славився високими досягненнями 
в сільському господарстві, мав міцну високорозвинену 
матеріально-технічну базу.  «Родіна» при С.В. Задорожку 
гриміла на всю округу  високими врожаями і  хорошими 
показниками у тваринництві. 

 Добру славу колгоспу здобували своєю працею 
бригадир тракторної бригади М. О. Кирдань, жінка – ком-
байнер О. Н. Бідник, комбайнери І. М. Капуста, А. Позик, 
М. Т. Загорулько,  а також легендарна жіноча тракторна 
бригада, створена у 1982 році. 

27 жінок тоді сіли за кермо тракторів, обробляли зем-
лю, сіяли, збирали врожаї. Бригадир Олена Петрівна Коліс-
ник та її дівчата Н. І. Мірошниченко, Р. П. Кокар, В. І. Коврига, 

А. К. Обухова,  О. В. Буянська, О. В. Павлюк  та ін. творили 
щоденний хліборобський подвиг.

Багато колгоспників відзначені урядовими наго-
родами.

 Сердюк Олександр Трохимович, комбайнер, ор-
ден Трудової Слави ІІІ ст.;

 Сердюк Раїса Пантелеймонівна, трактористка, ор-
ден Трудової Слави ІІІ ст.;

 Мірошниченко Ніна Іванівна, трактористка, орден 
Трудової Слави ІІІ ст.;

 Коврига Віра Іванівна, доярка, трактористка, ор-
ден Трудової Слави ІІІ ст.;

 Сподін Михайло Ілліч, механізатор, орден Трудо-
вого Червоного Прапора;

 Колісник Олена Петрівна, трактористка,Орден 
«Знак Пошани».

Після укрупнення колгоспів у 1959 році два колгоспи 
імені Горького та імені Дзержинського були об’єднані  в 
один – імені Дзержинського.

Колгосп в свій час очолювали Михайло Сергійович 
Рибалка, Іван Матвійович Головко, Анатолій Васильович 
Миленко, Дмитро Георгійович Чердаклієв. 

Довгий час розвитку колгоспу самовіддано своє ста-
рання та працю віддавали  завферми ВРХ Ніна Сергіївна 

Терещенко та Микола Іванович Терещенко, завідуючий 
свинокомплексом Валентин Федорович Іщук, головний зо-
отехнік Ганна Семенівна Мовчан, зоотехнік Ольга Петрівна 
Тишик, агроном-насіннєвод  Олександра Миколаївна Голуб, 
тракторист Василь Васильович Коломо єць, телятниці Полі-
на Митрофанівна Туренко та Ганна Дмитрівна Носкова, ком-
байнер Микола Лазарович Севера, свинарка Лариса Мико-
лаївна Кирдань, дояр Іван Максимович Коломоєць.

Колгосп імені Карла Маркса був утворений у 1929 
році. Першим головою колгоспу був  обраний Григорій 
Андрійович Мірошниченко. До правління колгоспу увій-
шли представники різних сіл – Федір Гончаренко, Петро 
Тихий, Григорій Вакуленко, Захарій Мірошниченко, Назар 
Зелінський, Антон Голуб, Захарій Бідник, Іван Таран.

Першими сіли за кермо тракторів І.С. Шабрат, М.Т. 
Таран, Я.А. Мірошниченко, Т.О. Кугай. Разом з юнаками 
ставали трактористами і дівчата – М. Капінус, О. Голіздра, 
Г. Проценко.

Великого розквіту зазнав колгосп і села, що входили до 
його території за головування Василя Йосиповича Бутенка 
(1935 – 1965 рр). Пліч-о-пліч трудилися прекрасні спеціалі-
сти і рядові колгоспники. Разом вони пройшли довгий і 
нелегкий шлях, разом засівали поля і висаджували перші 
саджанці колгоспного саду, будували житло і вирощували 
рекордне поголів’я свиней і корів. Трудовими нагорода-
ми відзначені:

 Кльова Іван Васильович, зоотехнік, орден Знак 
Пошани;

 Бабіцька Валентина Марківна, агроном;
 Мокієнко Євдокія Яківна – орден Леніна;

 Зеленько Марія Федорівна, свинарка, орден Знак 
Пошани, орден Леніна;

 Кримський Петро Євдокимович, бригадир, орден 
Знак Пошани;

 Ільковська Зінаїда, свинарка;
 Кримська Ольга Петрівна, пташниця – орден Тру-

дового Червоного прапора;
 Пиріг Семен Михайлович, чабан, орден Трудового 

Червоного прапора та орден Знак Пошани;
 Гузь Раїса Степанівна, доярка, Герой соціалістичної 

праці, кавалер ордена Леніна;
 Назаренко Тетяна Михайлівна, доярка, медаль «За тру-

дову доблесть», орден Знак Пошани;
 Зеленько Юрій Григорович, тракторист, орден Тру-

дової Слави ІІІ ст., ІІ ст.;
 Головко Георгій Олексійович, городник, орден Леніна;
 Дуліда Микола Йосипович, тракторист, орден Знак 

Пошани, орден Трудового Червоного прапора;
 Мороз Агафія Кирилівна, свинарка, орден Знак 

Пошани;
 Олефір Григорій Дмитрович, бригадир тракторної бри-

гади, орден Трудової Слави ІІІ ст., ІІ ст.

Колгосп «Побєда»

Колгосп імені Дзержинського

Колгосп «Родіна»

Колгосп імені Карла Маркса

Колгосп імені «Леніна»



11 листопада 2017 року у м. Дніпро відбувся 
XVI відкритий фестиваль – конкурс «Дивограй - 2017», 
в якому взяли участь наші талановиті земляки.

Вітаємо за зайняте перше місце жіночий во-
кальний ансамбль «Берегиня» Братського СБК 
та їхнього керівника Зою Миколаївну Куліненко 
та солістку Аню Дурденко за зайняте перше місце 
серед вокалістів вікової категорії до 16 років та її 
наставника Валентину Іванівну Галаган. 

ПОКРОВСЬКА об’єднана територіальна 
ГРОМАДА щиро вітає зі святом!Сьогодення3

священним. Сьогодні ми розкриємо вам його таєм-
ницю…Наш хліб починається з благословення на 
добро, коли з чистим серцем і світлими думками 
ми розпочинаємо велику справу – вирощуємо хліб. 
Та головний  секрет – люди, що його вирощують, 
наші славні хлібороби, невтомні трудівники, всі 

ті, хто пов’язав своє життя з розвитком сільсь-
кого господарства взявши на себе найважчу і най-
важливішу місію – працювати на землі і годувати 
країну, бо з маленького хлібного зернятка почи-
нається добробут кожного мешканця села, сели-
ща, міста та усієї держави.

Наразі для аграріїв завершився один із найвідповідальніших та напружених 
періодів, своєрідний вінець наполегливої праці хліборобів – довгий урожайний мара-
фон, який було розпочато  минулорічної осені. Завдяки високій організаційній та тех-
нічній готовності сільгосппідприємств хліборобам вдалося вчасно розпочати жнивну 
кампанію 2017 року та в оптимальні строки зібрати урожай. Земля щедро віддячила вро-
жаєм ранніх зернових культур: середні показники урожайності озимої пшениці в сільсго-
сптовариствах Покровської ОТГ склали в середньому 50,3 ц/га, озимого ячменю – 41,8 ц/
га, озимого ріпака – 31,5 ц/га; соняшника – 19 ц/га. 

Життя іде. І не вичерпується хліборобський рід. Трудові династії поповнюються мо-
лодими фахівцями. Діти і онуки продовжують справу своїх батьків. Тож продовжувачі 
династії хліборобів уже розпочали готувати ґрунт під посів озимих культур наступного 
урожаю.

Надбання, набуті попередніми поколіннями 
у розвитку аграрного сектора наші земляки не 
розгубили, бо любов до землі, до рідного краю 
уміння розумно вести господарство передава-
лися з покоління в покоління. На сьогоднішній 
день агропромисловий комплекс зорієнтований 
на зростанні обсягів сільськогосподарського ви-
робництва, випуск конкурентноспроможної про-
дукції, перетворення його на високоефективну 
галузь.

У процесі ринкових перетворень в економі-
ці України аграрний сектор поповнився значною 
кількістю агроформувань різних типів господа-
рювання. 

В 2000-х роках на базі реструктурованих колективних сільськогосподарських підприємств були створені аграрні товариства з обмеже-
ною відповідальністю: «Земля» (колгосп ім. Леніна), «Обрій» (колгосп ім. Дзержинського), «Відродження» (колгосп «Побєда», «Рассвєт», ім. Карла 
Маркса), «Родіна» (колгосп «Родіна») та «Колос» (колгосп «Побєда»). 

Протягом останніх років оновлено матеріально-технічну 
базу сільгосппідприємств: технічно застарілі одиниці сільго-
спмашин вітчизняного виробництва змінили нові високо-
продуктивні комбайни, трактори імпортного виробництва та 
комплектуючі до них; здійснено будівництво та реконструкцію 
складських приміщень для зберігання зерна, придбано нові 
сушарки та зерноочисні комплекси. В товариствах постійно 
випробовуються найкращі новинки в селекції та насінництві 
сільськогосподарських культур, знайдені та вирощуються най-
більш придатні та пристосовані до наших умов сорти зернових 
та технічних культур. А це, у свою чергу, є свідченням того, що 
керівники господарств намагаються йти в ногу з часом і впро-
ваджувати нові методи та форми роботи у своїх підприєм-
ствах, щоб не лише збирати високі врожаї, а й бути лідерами з 
виробництва сільгосппродукції.

Рослинництво є однією з провідних галу-
зей товариств. Основою сільськогосподарсько-
го виробництва усіх агроформувань є вирощу-
вання зернових (пшениця, ячмінь) і технічних 
культур (ріпак, соняшник). 

Товариство Агрофірма «Земля» є сучас-
ним, розвиненим сільськогосподарським під-
приємством з вирощування ранніх зернових 
та технічних культур. Очолює його досвідчений 
молодий керівник Володимир Володимирович 
Андрухов. Любов до землі, уміння мудро госпо-

дарювати на ній передалося Володимиру від діда Сергія Володимировича, який більше 15  
років очолював товариство «Земля». 

Завдяки вмілому господарюванню керівників ТОВ 
«Відродження» (директор – Василь Миколайович Астіон) 
та ТОВ «Колос» (директор – Юрій Іванович Нечипоренко)  
середня врожайність озимої пшениці досягла відповідно 
по 54,8 ц/га та 54,9 ц/га. Це найкращий показник серед 
товариств, які здійснюють свою діяльність на території 
Покровської об’єднаної територіальної громади.

В Україні історично і традиційно склалося так, що при всіх змінах державного устрою і форм господарювання на 
селі, молочне скотарство незмінно продовжує залишатися ведучою галуззю тваринництва. Нестабільність соціально-е-
кономічної ситуації, низький рівень концентрації капіталу в аграрній сфері, диспаритет цін між сільськогосподарською 
продукцією і продукцією промисловості та його наслідки зумовили хронічні негаразди в цій галузі аграрного виробни-
цтва. Але незважаючи на це, завдячуючи досвідченим керівникам галузь молочного скотарства збережена та продов-
жує розвиватись у ТОВ «Родіна», яке очолює Олександр Вікторович Кузьменко (поголів’я  великої рогатої худоби  налічує 
900 голів, з них дійне стадо – 442 голів) та ТОВ «Обрій, яке очолює Віталій Миколайович Головко (поголів’я  великої 
рогатої худоби налічує 1366 голів, з них дійне стадо – 648 голів). 

ТОВ «Обрій» має статус племінного 
заводу з відтворення червоної степової 
породи корів і племрепродуктора україн-
ської чорно-рябої молочної породи. Тут 
впроваджено європейську технологію 
вирощування, утримання та годівлі тва-
рин. Хочеться з гордістю відзначити, що 
це єдине товариство в районі, де успішно 
продовжує розвиватись галузь вівчарства 
та бджільництва. 

На території Покровської ОТГ працює два сільськогосподарські кооперативи: демон-
страційна ферма СП «Молочарське» (очолює Віталій Петрович Ткач), в якій утримуються 180 
голів великої рогатої худоби, з них 
дійне стадо – 103 гол. та молокоз-
биральний кооператив «Добробут 
Андріївки» (очолює Антоніна Воло-
димирівна Куриленко), які сприя-
ли створенню сімейних молочних 
ферм та додаткових робочих місць 
на селі. 

У сучасних умовах фермерські господарства є структурним елементом агропромис-
лового комплексу України і відіграють важливу роль у виробництві сільськогосподарської 
продукції. На території Покровської об’єднаної територіальної громади успішно здійснюють 
свою діяльність близько 50 фермерських господарств та приватних сільськогосподарських 
підприємств: СФГ «Покровчанка» (голова – О.П. Булах), СФГ Січ-Агро (голова – Т.А. Григо-

ренко), ФГ «Надія» (голова – 
М.В. Никифоренко), СФГ «Украї-
на» (голова – Ю.Є. Вакулен-
ко), СФГ ім. Кісенка (голова – 
В.С.Андрухов), СФГ Клим-
чук (голова – В.М.Климчук), 
СФГ Булах О.М.; ПТВФ «Довіра» 
(В.С. Андрухов), ПСП «Журав-
линка» (М.В. Кукленко), ПП 
«Діденко» (О.О. Діденко), ПП 
Шаповал С.О., ПП Дикусар В.С., 
ПП Маковецький В.І. 
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ГРОМАДА щиро вітає зі святом!

СЛАВЛЮ 
ТРУДАРІВ ЗЕМЛІ

Сяє сонце угорі,
хмари пливуть сині.
Хлібороби трударі,
вас я славлю нині.
Кланяюся до землі
і цілую руки,
на яких же мозолі.
Адама онуки - трактористи,
доярки, у труді хоробрі,
праці вашої роки
плоди дають добрі.
Бо годуєте міста,
плекаєте села,
ваша доля золота,
хоч і невесела.
Але що б там не було,
треба в краще вірить,
що підніметься село
як його оцінять.
Вас я бачу не здаля,
а тому бажаю:
буде наша хай земля
подібна до раю!

                     Валентина Щусь

СИМФОНІЯ ХЛІБА
Над полями жайвори дзвенять,
Весело тріпочуть в небі  крилами.
Ниву час настав нам засівать.
Будем з хлібом – будемо щасливими!

І лягає в борозну зерно
Нотами, не подаючи голосу.
Незабаром проросте воно 
У симфонію святу тугого колосу.

Хвилюється диво, шумить з краю в край,
Мов хвиля, іскриться новий урожай,
І в серці бринить, чую я, чую я,
Хліба велична симфонія!

Зірка вечірня день віддаля.
Підемо, мила, з тобою в поля.
Чуєш, кохана, як пахне пшениця?
Як понад шляхом цвіркун веселиться?

Пахощі, звуки, очі дівочі…
Пісня, поема чарівної ночі…
Мудра природи гармонія – 
Хліба й кохання симфонія!

А на зорі від польового стану
Вийдуть комбайни до жнивного лану 
На вахту напружених діб,
На битву гарячу за хліб!

І серед гуркоту, спеки і пилу
Забуде комбайнер про дім і про милу,
Бо лине над степом, гримить громовиця,
Симфонія праці й зерна – косовиця!

А коли з поля зберуть урожай,
Господині спечуть коровай золотистий.
Грай, гармоніє, - хліборобам заграй
Веселу мелодію голосисту!

                             Юрій Миколаєнко

СКИРТИ
Край літа скирти – 
Хлібороба натомлені руки,
Зібрались іти
В негоди, дощі, завірюхи
Стрічати вітри,
З ними разом у небо злетіти,
У синіх вітрил
Взяти сили, щоб стати над світом
Великим стеблом,
Що колосся своє віддало нам.
Гордіться селом
І вшануйте довічним поклоном
Батьків, матерів…
Їхнє серце – у кожній зернині,
У ранній зорі
І у плоті твоїй, Україно.

                   Олексій Гасенко

ОСІННІЙ РАНОК
Сховався туман, десь сховався за дахом.
Тремтить в прохолоді сполохана птаха.
Та ранок навшпиньки зайде на подвір’я.
Зігріє пташину і висушить пір’я.
А поки ще спить і село, і криниця.
І зірка спізніла іще чепуриться.
Посріблений місяць до неї моргає.
Поки сільські півні їх не сполохають.
Акація віти схилила безсило,
Останні листочки із себе струсила.
А поруч їй клени нашіптують оду.
А кажуть, що вірші сьогодні не в моді.
Десь ранок спізнілий іде із долини.
Віта по-сільському і клени, й калини.
Поважно й пихато сьогодні ступає,
Бо знає, що кожен на нього чекає.
Потягнеться, ще із просоння ліниво.
Сховав у сорочці залатаній диво.
Й відпустить на волю - то спів солов’їний.
То ж доброго ранку тобі, Україно!

Валентина Чепурко
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ПОКРОВСЬКА об’єднана 
територіальна ГРОМАДА

***
Ой осінь, осінь золотава!
Допоки не прийшов ще грудень, 
Хвала тобі, і честь, і слава.
Рілля хай диха в повні груди.
І заметіль із листопаду
Хай шелестить неначе нива,
Допоки грудень її вкраде…
Сніги ще перші, полохливі.
А поки він іще в дорозі - 
Степи жовтаві – розкошуйте!
Ще поки в змозі, поки в змозі,
Останні пахощі даруйте.
І ви, граки, також радійте,
Чорніші від ріллі отої,
Чорнійте, ой собі чорнійте –
Ви кольору землі святої.

         Валентина Чепурко

***
Який же гарний був сьогодні день!
Як милувалась золотим дощем я!
В саду моїм він вкрив трухлявий пень,
Заліг у серце, і відчула щем я.
І щем, і радість. Сад іще не спить.
Ще червоніють ягоди шипшини.
Минає час. Минає, наче мить, - 
У вічність – по листочку, по краплині.
Минає час як погляд у вікні –
На все, що там осінній день малює.
Веселий листопад ховає пні,
Багряний килим до зими гаптує.
Я ці люблю осіннії садки
За їхню неповторність в листопаді.
Узолочу і я в свої рядки
Листок багряний в пізнім променаді.

         Валентина Чепурко

***
Завжди любила бігти полем
Між навустючених колось,
Не віддавало в тіло болем –
Мені так легко там велось!
Зернята з томним ароматом
Лиш лоскотали зусібіч,
Й тяглись рядочками строкато
Волошки-мачинки до пліч.
Від усвідомлення багатства
Часом “мурашить” тіло й дух.
Чому ж забули всі про братство
І про росою вкритий луг?
Чому зневаги стільки й злості
До лона Неньки тут і там?
Чи, може, то мені здалося?
Чи то – на втіху ворогам?
Чому любов закрили в льосі –
Так, ніби винна вона в чім?
Вона ж і так нічо’ не просить,
Лише щоб дбали би про дім...
...Хотілось оду написати,
Прославить магію ідей,
Що з-під-горіхово-крислато
Йдуть з зорепадом до людей.
Та чомусь ніч зовсім безсонно
Ганяє хмарами думки
І поглядає на ікони
І в тьмі незгаслі ще свічки.
Осіннє диво своїм плачем
Зіпсую, певно, ще не раз.
Бо треба бути ще й незрячим:
Це ж – сором голий, без прикрас!
Бо не зрівняти з тлом пшениці
“Пейзаж”, що в кущиках заліг, –
Сміттєві “з рюшами” спідниці
На паску дірявих доріг...

        Людмила Федоренко

                     Валентина Щусь

СИМФОНІЯ ХЛІБА

        Людмила Федоренко

                             Юрій Миколаєнко

СКИРТИ
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