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У середині лютого в Черкаській обласній філармонії 
відбувся Всеукраїнський форум взаємовигідного 
партнерства бізнесу, влади і громади. Захід організовують 
вже шостий рік поспіль. У ньому беруть участь голови 
об’єднаних територіальних громад, представники обласної 
влади, а також агрохолдингу МХП, які спільно з Благодійним 
фондом «МХП – Громаді» і є організаторами форуму. 

Окрім черкащан, на форум при-
їхали гості з Дніпропетровської, Ві-
нницької, Івано-Франківської, Київ-
ської, Хмельницької, Львівської та 
інших областей.

Директорка БФ «МХП – Громаді» 
Тетяна Волочай зазначає: фонд, що 
шість років тому почав свою робо-
ту на Черкащині, нині вже працює у 
14 областях України.

– Наша мрія – подолати патерна-
лізм у головах громад. Ми хочемо 
зробити їх проактивними і самоза-
радними. Для цього в нас багато 
проєктів, які передбачають розви-
ток партнерства. Починаючи від гро-
мади, конкретних людей, поширює-

мо проєкти на бізнес, інші донорські 
фонди, благодійні громадські органі-
зації, – говорить Тетяна Волочай.

Подібні заходи відбудуться і в ін-
ших областях, де працює МХП. Їхня 
мета – розповісти про можливості, 
які «МХП – Громаді» надає жителям 
громад.

Заступник голови правління МХП 
з корпоративної соціальної відпо-
відальності Ігор Лещенко пригадує: 
до проєктної діяльності підприєм-
ство прийшло не одразу.

– Спочатку ми надавали допомогу 
тим, хто перший до нас звернеть-
ся. Але в очах наших закордонних 
партнерів це виглядало, як підкуп, 

адже там корпоративна соціальна 
відповідальність втілюється інак-
ше. Ми дійшли висновку, що треба 
йти туди, куди рухається весь світ. 
Так з’явився фонд «МХП – Громаді». 
Наша мета – допомагати організува-
тися людям для вирішення проблем 
громади, – сказав Ігор Лещенко.

Привітати учасників форуму при-
йшли голова Черкаської облдерж-
адміністрації Олександр Скічко та 
голова Черкаської обласної ради 
Анатолій Підгорний. Вони пообіцяли 
підтримку ОТГ Черкащини та подя-
кували бізнесу, який долучається до 
їхньої розбудови.

– Сьогодні з Черкащини почина-
ється новий тренд, адже після цьо-
го форуму подібні відбудуться в ін-
ших куточках України. Це приємно. 
Я звертаюся до всіх голів ОТГ: ви 
маєте повірити у те, що ви можете 
робити зміни. І так у вас усе вдава-
тиметься. А ми готові допомагати, 
– зазначив голова ОДА Олександр 
Скічко.

ГУМанітарний Вантаж

Час діяти

Власна сПраВа

Посій насіння З МХП

с. 3

с. 4-5

с. 5

с. 8

сПіВПраця

ФорУМ ПартнерстВа:  
у Черкасах зібралися представники 
бізнесу, влади і отГ
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ЗаПрошУєМо до діалоГУ МікроГранти

Уже другий рік поспіль Благодій-
ний фонд «МХП – Громаді» оголо-
шує Всеукраїнський конкурс мікро-
грантів «Час діяти, Україно!». Він 
спрямований на підтримку різнома-
нітних соціальних ініціатив громад 
з 14 областей України (Вінницька, 
Волинська, Дніпропетровська, Жи-
томирська, Івано-Франківська, Київ-
ська, Львівська, Миколаївська, Пол-
тавська, Сумська, Тернопільська, 
Хмельницька, Черкаська та Черні-
гівська), де працюють підприємства 
агрохолдингу МХП. 

Цього року Фонд має намір під-
тримати 100 найкращих конкурс-
них проєктів. На реалізацію кожно-
го з них буде виділено до 50 тисяч  
гривень. 

Головна мета конкурсу – сприяти 
вирішенню конкретних проблем гро-
мад шляхом підтримки локальних 
громадських ініціатив. Фонд також 
ставить за мету розвивати  компе-
тенції громад з проєктного менедж-
менту, зокрема, підвищити якість 
написання проєктів та оволодіння 
інструментами для залучення додат-
кових ресурсів. Так, у межах конкурсу 
кожен охочий зможе взяти участь у 
спеціальній освітній програмі. 

БФ «МХП – Громаді» також має на-
мір підтримати проєкти, направлені 
на активізацію місцевих спільнот, 
освітні заходи для місцевих жителів, 
а також проєкти, що сприятимуть по-
силенню співпраці між неурядовими 
організаціями та органами місцево-
го самоврядування.

Учасниками конкурсу можуть бути 
органи місцевого самоврядування, 
громадські організації, благодійні 
фонди, дитячі та молодіжні громад-
ські організації, а також їхні коаліції, 
мережі та об’єднання, ініціативні гру-
пи громадян у партнерстві з орга-
нами місцевого самоврядування чи 
громадськими організаціями.

Пріоритетними напрямками соці-
альних ініціатив БФ «МХП – Громаді» 
визначив:

– Розвиток людського  соціально-
го капіталу – підтримка людей по-
хилого віку, покращення освіти, під-
тримка та розвиток молоді, розвиток 
спорту та культури;

– Розвиток спроможності  громад 
– проведення конкурсів мікрогрантів 
для розвитку громадського суспіль-
ства, розвиток інфраструктури, роз-
виток малого та мікропідприємництва 
на селі, діджиталізація громад;

– Громадське здоров’я – надан-
ня допомоги медичним закладам, 
оздоровлення населення, виїзна  
медицина (профілактика), формуван-
ня здорового способу життя у сіль-
ського населення, збереження мен-
тального здоров’я;

– Екологія і енергоефективність – 
збереження природніх ресурсів, по-
водження з твердими, побутовими 
відходами, екологічна грамотність 
населення.

Для того, аби взяти участь у кон-
курсі, потрібно до 30 квітня 2021 року 
відправити на електронну адресу 
Благодійного фонду «МХП – Громаді» 
(mhp_hromady@mhp.com.ua), вказав-
ши у темі листа «Конкурс/Час діяти, 
Україно!/Назва Вашої організації»,  за-
повнену аплікаційну форму.

Щоб 
янголам 

було трішки 
легше

Повертаючись в Черкаси з дня 
народження Zagoriy Foundation, 
дорогою думаю, що підсвідомо 
класифікую людей (може, це 
професійне викривлення?) за 
трьома категоріями:

 z перші мають проблеми й 
чекають, поки хтось їх вирішить;

 z другі бачать проблему, шу-
кають рішення і однодумців і 
змінюють ситуацію;

 z треті бачать проблеми 
всього суспільства і системно їх 
вирішують.

У той час, коли перші обра-
жаються на весь світ, думаю-
чи, що всюди зрада і нікому 
до них немає діла, другі і треті 
абсолютно самовіддано тру-
дяться, бо їм є діло до всьо-
го: до екології, здоров’я нації, 
економіки і культури. І поки є 
такі команди, як  БФ «Табле-
точки», БФ «Відчуй», Міжна-
родний фонд «Відродження», 
Isar Ednannia, «Україна БЕЗ 
сміття», БФ «Клуб Добродіїв» 
і мій рідний Благодійний фонд 
«МХП – Громаді», світ тримаєть-
ся. І в скрутну хвилину хтось з 
них обов’язково протягне вам 
свою руку. Але краще не до-
пускайте, щоб ця хвилина на-
стала. Будь ласка, не будьте 
отими першими. Дійте: робіть 
зарядку, прибирайте в лісі, ви-
вчайте фінансову грамотність, 
читайте книги. Щоб янголам 
було трішки легше.

тетяна Волочай, 
директорка БФ «МХП - Громаді»

По 50 000 для 100 найкраЩиХ ПроєктіВ
«МХП – Громаді» оголосив конкурс «Час діяти, Україно!»

Якщо ви проживаєте в сільській 
місцевості та маєте хист до підпри-
ємництва, тоді заповнюйте заявку 
на участь в конкурсі мікрогрантів 
«Село. Кроки до розвитку». Станьте 
першим, хто матиме шанс перетво-
рити ідею в бізнес і ефективно його 
розвивати. 

Для участі в конкурсі запрошуємо 
жителів сіл Черкаської та Вінницької 
областей, які не більше 2 років як 
зареєстровані підприємцями або го-
тові розпочати власну справу. 

 За результатами конкурсу буде 
обрано 24 проєкти, автори яких 
отримають мікрофінансування в 

розмірі до 50 тис. грн на втілення 
бізнес-ідеї.  

Запропонована ініціатива зорієн-
тована на соціально-економічні по-
треби регіону, а також  інноваційні 
рішення, що вже існують і спряти-
муть підтримці та розвитку або ди-
версифікації підприємницьких ініці-
атив для населення під час і після 
пандемії. 

Конкурс «Село. Кроки до роз-
витку» буде реалізовано в межах 
проєкту «Розвиток села та про-
тидія пандемії COVID-19 через 
сприяння росту малого та мікро-
підприємництва», ініційованого 
Благодійним фондом «МХП – Гро-
маді», який працює на територіях 
присутності агрохолдингу МХП, 
спільно з Агенціями регіональ-
ного розвитку Вінницької  та Чер-
каської областей. 

Дедлайн подачі аплікаційної фор-
ми до 31.03.2021

Загальний бюджет конкурсу –  
1 200 000 грн. 

Ініціатива реалізована в межах 
спільного проєкту Уряду Швеції та 
ПРООН в Україні «Посилене парт-
нерство для сталого розвитку».

«село. кроки до розвитку» 
підтримає сільських підприємців
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МХП – це підтримка соціальних  
ініціатив громад

Торік МХП інвестував у проєкти корпора-
тивної соціальної відповідальності понад 200 
млн грн. Найбільше коштів – 77% – було спря-
мовано на соціально-культурну сферу.

За останній рік інвестиції МХП у сфері 
співпраці з партнерськими організаціями 
зросли на 25%. Розвиток цього напряму є 
пріоритетом у КСВ-діяльності компанії у 
2021 році.

«Торік ми підписали меморандуми про 
співпрацю та втілили перші спільні проєкти 
з «Укргазвидобування» та Релігійною Місією 
«Карітас-Спес». Фонд активно взаємодіє з 

Програмою розвитку ООН: вже реалізували 
спільний з ними та Черкаською агенцією регі-
онального розвитку проєкт «Громадські май-
стерні», залучаємо ПРООН до нашого сталого 
проєкту «Село. Кроки до розвитку». Загалом 
торік для реалізації наших проєктів були за-
лучені понад 300 партнерських організацій, 
задіяні близько 200 волонтерів. Наша мета у 
цьому році – збільшити участь міжнародних 
донорів у житті громад, де присутні потужнос-
ті МХП», – зауважив Ігор Лещенко, заступник 
голови правління МХП з корпоративної соці-
альної відповідальності.

БіЗнес

ЗдороВ’я

Молодь ПартнерстВо

«лелека» 
приносить 
радісні новини

У нас є радісна новина від «Ле-
леки»: за три останні роки у межах 
соціального проєкту ми допомо-
гли понад 1 000 сімей. Нагадаємо, 
що молоді родини, які є працівни-
ками чи пайовиками деяких під-
приємств Групи МХП і прожива-
ють у селах, отримують благодійну 
допомогу від «МХП – Громаді» у 
зв’язку з народженням немовлят. 

Так, нещодавно «Лелека» прилі-
тав до Вікторії Собченко та Ярос-
лава Василенка з Медвина на 
Київщині і подарував Софійку. Ві-
тання передав представник ТОВ 
«НВФ «Урожай» Петро Білозоров.

З появою на світ Матвійка разом 
з «Лелекою» ми привітали Тетяну 
Логвиненко та Андрія Золотарен-
ка з Моринців, що на Корсунщині 
Черкаської області.

Батьки маленької Алінки, Олег 
Чернилюк та Марія Бровченко з Пі-
шок на Корсунщині Черкаської об-
ласті, також отримали наші вітання 
разом із благодійною допомогою.

В хірургічні відділення кількох 
центральних районних лікарень 
ми передали багатофункціональ-
ні медичні ліжка з електроприво-
дом, які надійшли днями як гума-
нітарна допомога з Німеччини. Їх 
буде встановлено замість старих 
дерев’яних, які вже десятки років 
служать медзакладам.

Гуманітарну допомогу було ор-
ганізовано в межах нещодавно 
започаткованої співпраці Благо-
дійного фону «МХП – Громаді» та 
Благодійного фонду «Міжнарод-
на Асоціація Підтримки України». 
Перший транш допомоги напри-
кінці минулого року становив 38 
медичних ліжок, які було розпо-
ділено між Київською, Черкась-
кою і Вінницькою областями. На 
Черкащині ліжка отримали Зве-
нигородська, Катеринопільська, 
Канівська, Черкаська ЦРЛ, а також 
Миронівська ЦРЛ на Київщині. 

На Звенигородщині та Катери-
нопільщині багатофункціональ-
ні ліжка для лікарні передав за-
ступник голови правління МХП 
з корпоративної соціальної від-
повідальності Ігор Лещенко. Він 
зазначив, що компанія постійно 
трансформується і шукає різно-
манітні способи допомоги гро-
мадам, де представлені підпри-
ємства Групи, зокрема і завдяки 
поставкам гуманітарних ванта-

жів. Така допомога у партнерстві 
з міжнародною організацією – це 
додаткова можливість забезпе-
чити заклади охорони здоров’я 
та освіти, що утримуються за ра-

хунок  державного чи місцевого 
бюджетів.

Ліжка в Миронівську ЦРЛ пе-
редав голова правління ПрАТ 
«МЗВКК» Олександр Жукотан-
ський. Ліжка в Канівську ЦРЛ 
передали директор ПрАТ «Ми-
ронівська птахофабрика» Ольга 
Форостяна та директор ВП Сте-
панці Володимир Братаніч. Гума-
нітарний вантаж у Черкаську ЦРЛ 
організували і передали директор 
ТОВ «НВФ «Урожай» Олександр 
Воскобойнік та депутат Черкась-
кої районної ради В’ячеслав Тур.

Гуманітарний вантаж  
для лікарень

Перший цього року виїзний прийом 
кардіолога та офтальмолога в межах 
соціального проєкту МХП «Лікар для 
села» відбувся днями для жителів 
Степанецька ОТГ на Канівщині. 

Спеціалістами було оглянуто 
близько 50 жителів села. Найбіль-
ше люди потребують консультацій 
кардіолога, адже хвороби серцево-
судинної системи найпоширеніші 
серед населення поважного віку. 
Тому й охочих потрапити до кардіо-

лога було більше. Близько 20 огля-
дів здійснив офтальмолог, також на-
дав фахові консультації та корекції 
лікування. 

Нагадаємо, проєкт ініційовано Бла-
годійним фондом «МХП – Громаді» за 
фінансової підтримки МХП. Уперше 
він стартував 2015 року, за цей час 
вузькопрофільними спеціалістами 
було оглянуто кілька тисяч людей у 
сотнях населених пунктів Черкащи-
ни та Київщини.

«лікар для села» виїхав до людей
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спільними зусиллями придбали сучасне медобладнання
катериноПільЩина. Відеогастроколоноскоп 

відтепер працює в Катеринопільській ЦРЛ. Днями 
обладнання установили у гастроентерологічному 
відділенні. Апарат, який коштує 1 млн 300 тис. грн, 
придбали за сприяння «МХП – Громаді» та фінан-
сової підтримки МХП. Наш внесок – 1 млн 100 тис. 
грн, ще 200 тис. грн доклали місцеві підприємці. 

На відкритті були присутні представники  
«МХП – Громаді» та директор ТОВ «НВФ «Уро-
жай» Олександр Воскобойнік.  Він зазначив, що 
головне – щоб це обладнання використовували 
та цим самим приносили користь людям. Адже 
своєчасне виявлення патологій у пацієнтів дає 
можливість вчасно пролікуватися та запобігти не-
зворотнім наслідкам. 

До Мирона Левицького, гастроентеролога, 
який працюватиме на цьому приладі, приїздять 

пацієнти із Звенигородки, Ватутіного, Тального та 
навіть з Кропивницького. У його лікарській прак-
тиці бракувало сучасного діагностичного облад-
нання. Лікар каже, що давно мріяв про таке.

Нарешті проблему з гастроентерологічними об-
стеженнями на Катеринопільщині та навколишніх 
регіонах вирішено і людям не доведеться їхати до 
Черкас, щоб пройти діагностику.  

А ще, наявність такого сучасного обладнання 
гарантує медзакладу заключення пріоритетного 
пакету послуг з Національною службою здоров’я 
України для отримання додаткового фінансуван-
ня у межах 1,2-1,5 млн грн щороку.

Дякуємо місцевим підприємцям, які долучи-
лися до проєкту. Це СТОВ «Новоселиця» СТОВ  
ім. Ватутіна, ФГ Дрибас,  ФГ Гончар, СТОВ ім. Шев-
ченка, ТОВ «Хлібороб» (Кернел), ПП «Агровідро-

дження ВВ», ТОВ «Черкасибіозахист», ТОВ «Хлі-
бороб», ТОВ ім. Гетьмана, ПП «Регіон Плюс», ФГ 
Андрущенко, ТОВ Зарічанка, ФГ Агро Вікторія.

ноВини районіВ

конкУрс МікроГрантіВ

Заготовляють сіно 
всією сім’єю

Місцевий 55-річний фермер Пе-
тро Остапенко про власну фер-
му почав задумуватися тоді, коли 
розвалився місцевий цукрозавод, 
де він працював. Вже скоро буде 
тридцять років, як потроху займа-
ється обраною справою. Спочатку 
тримали свиней, а коли відчули, що 
це невигідно — перепрофілювали-
ся. Відтоді вирощують корівок.

У господарстві 7 дорослих корів 
(п’ятеро з них — тільні) та ще де-
сяток — молодняк. Придбав Оста-
пенко косарку, прес-підбирач, який 
тюки пресує, старенький трактор... 

Позаторік уперше отримав допо-
могу на своє фермерство — виграв 
у конкурсі МХП, спрямованому на 
стимуляцію і розвиток малого під-
приємництва на селі  «Село. Кроки 
до розвитку».  грант на 50 тисяч 
гривень. Проєкт називався «Ви-
робництво та реалізація молока на 
сімейній міні-фермі». Придбали на 
ці кошти апарат для охолодження 
молока. Проте поки що охолоджу-
вачем не користуються, бо недо-
статньо надоїв. 

За освітою Петро Миколайович 
— фрезерувальник, дружина — до-
ярка. Крім господарства, дружина 
фермера за допомогою планшета 
шукає у всесвітній мережі ідеї для 
розвитку родинного господарства. 

— Сіно заготовляємо разом із ді-
тьми. В нас син і двоє дочок, зяті 
допомагають, навіть онуки. Правда, 
дивлячись на нашу нелегку щоденну 
працю, діти з села повтікали. Нині жи-
вуть у Каневі, Городищі й Шполі. Але, 
якщо треба, приїжджають, підставля-
ють плече, - каже Петро Остапенко. 

ПоЗмагаємося…
Для ферми з 40 голів великої ро-

гатої худоби та на устаткування для 
переробки молока, як було зазна-
чено в проєкті, свого часу обіцяли 
фермеру 300 тисяч із районного 
бюджету та ще 700 тисяч — із об-

ласного. Про обіцянку допомоги 
від держави фермерам прочитали 
в газеті. Прем’єр-міністром тоді був 
Володимир Гройсман.

— Отож узяли ми газету та й по-
їхали з нею в районне сільгоспу-
правління шукати обіцяну допомо-

Хто роЗірВе ЗаЧароВане МолоЧне коло?
Незважаючи на труднощі, сім’я сільського підприємця розвиває своє господарство, 
наповнюючи ринок високоякісною продукцією

село Петропавлівка, що на 
Черкащині, в колишньому 
Городищенському районі, 
зустрічає подорожніх 
досить респектабельними 
будинками, сучасними 
парканами. але якщо 
придивитися, є серед 
них і покинуті та зарослі 
бур’янами подвір’я. В 
давнину поселення 
називалося трисагами. За 
однією з версій тому, що в 
трьох напрямках сучасних 
Вербівки, В’язівка й Валяви 
буяли зеленню заливні луки, 
біля яких і селилися люди, 
маючи випаси для худоби. 
Місцеві розповідають, 
що ще півстоліття тому 
тримали в селі стільки корів, 
що навіть сварилися — не 
там, мовляв, свою корову 
припнув. однак зараз, 
кажуть, у селі й молока 
ніде купити, позаростали 
луки ясенками, лопухами 
й кропивою. Чому така 
ситуація?!
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освітній простір – для навчання і розвитку
корсУнЩина. Символічні ключі від освітньо-

го простору «HAPPY-ХАБ», який урочисто відкри-
ли днями у Шендерівській школі на Корсунщині, 
староста села Володимир Щербина вручив її ди-
ректорці Наталі Назаренко. Торік проєкт виграв у 
конкурсі мікрогрантів для розвитку громад «Час 
діяти», ініційованому «МХП – Громаді» спільно з 
ТОВ «НВФ «Урожай» за фінансової підтримки МХП.  

Це молодіжний освітній центр розвитку, який 
створено для дітей різного віку.  Хаб діє за 4 на-
прямками. Кіндерляндія – простір з м’яким ку-
точком та розвивальними іграми для найменших 
вихованців школи. Гурток робототехніки - постір 
для тих хлопчаків та дівчаток, хто готовий розви-
ватися в STEAM-освіті. Для цього було придбано 
6 наборів конструктора, ноутбук та панель для 
руху робота. Екозона  – територія для тих, хто 

вміє, може і готовий виготовляти екоторбинки. 
Спільнодія партнерів – територія для комунікацій 
та розвитку, облаштована зручним столом і стіль-
цями, ноутбуком, проектором та акустичною сис-
темою, зручними диванчиками із піддонів. 

Керівник проєкту Наталія Назаренко зауважи-
ла, що тверда частина передбачала значні капі-
таловкладення, проте ще більше зусиль потре-
бувала м’яка частина проєкту. Результат спільної 
праці і спільних зусиль – це щасливі очі дітей, за-
ради яких і було реалізовано таку важливу і цінну 
для школи ідею. За словами представника Фонду 
Анни Тарасевич, подібні проєкти мають на меті 
найважливіше для громади – згуртування зусиль 
і віру в свої можливості як однієї великої команди, 
яка готова  змінювати світ довкола. 

Нагадаємо, внесок «МХП – Громаді» – 50 тис 
грн. Стільки ж доклала громада. Також  до реа-
лізації проєкту активно долучилися місцеві під-
приємі та колишні випускники, батьківський та 
педагогічний колективи, а також небайдужі жи-
телі села.

ноВини районіВ

гу, — розповів Петро Миколайович. 
— Але там дали зрозуміти, що роз-
рекламованої дотації нам ніяк не 
отримати. Познайомилися з еконо-
містом сільгоспуправління, яка й 
підказала, як діяти. Вона навіть до-
помогла скласти бізнес-план. 

Але за всі роки самостійного гос-
подарювання, розповідає фермер, 
жодної допомоги від держави так 
і не отримали. Чотири рази були в 
Черкасах, в обласному управлінні, 
де гарно все обіцяли, як і в районі... 
Але нині вже й району немає. А той 
чиновник, що обіцяв, уже пішов на 
пенсію. Разом із районами ліквіду-
вали й програми підтримки. Тепер, 
каже, можливо, доведеться все по-
чинати спочатку. 

— Позмагаємося з чиновниками 
ще трохи, — невесело усміхається 
фермер. 

— Та найголовніше, що ніхто в селі 
не знає, чи передбачена ще та до-
помога, чи діє відповідна програ-
ма? Ті фермери, які спробували до-
битися, одержали від воріт поворот. 

Хочеш кредит – 
Покажи Прибуток

Пробували і з банками порозу-
мітися. Сьогодні рекламують різні 
кредити для бізнесу — під відсотки 
від трьох до семи, тож і Петро Оста-
пенко спробував одержати таку по-
слугу. Та й тут спіткала невдача: у 
банку сказали показати свій дохід.

— А як ми можемо це показати, 
якщо на переробний завод молока 
не здаємо. Реалізовуємо його на 
ринку. А щоб на молокозавод зда-
вати —  промислові заготівельники 
хочуть хоча б двісті літрів на добу. 
Для цього, за нашими підрахунка-

ми, треба мати ще двадцять корів, 
враховуючи, що дояться вони не 
постійно.

Одним із виходів у подібній ситуа-
ції міг би стати обслуговуючий сіль-
госпкооператив, яких уже чимало 
створили на Черкащині. Він би до-
поміг вийти на прийнятний для мо-
локозаводів обсяг виробництва мо-
лока. Однак таку можливість Петро 
Остапенко відкидає. Каже, що не-
має з ким кооперуватися. На його 
думку, це як дві господині на кухні. 
Насправді в подібних об’єднаннях 
домовлятися досить важко, адже 
все наперед не прорахуєш.

— Краще матиму лише двадцять 
корів, та вони всі будуть моїми, 
знатиму, скільки сьогодні надоїв і 
скільки моїх грошей, скільки треба 
солярки, яку я заллю в свій трак-
тор, і буду впевнений, що ніхто ї ї 
звідти не візьме. 

ЇЇ величність Переробка
Минулим літом посередники ку-

пували літр молока за 4,5 гривні. 
Зараз беруть по 6 гривень. Тож із 
такими розрахунками продавати 
вигідніше не молоко, а… сіно. Із 
сусіднього сироробного комбіна-
ту до подвір’я фермера гості заїж-
джаються періодично. Питають, як 
справи, чи наростив дійне стадо? А 
ціни пропонують теж не дуже при-
вабливі — близько 12 гривень за 
літр. Тут доречно згадати, скільки 
за літр молока правлять у магазині.

— Переробку плануємо налаго-
дити самі, от чи вистачить нам часу 
— не знаємо. Далі мріємо уклада-
ти угоди з магазинами й побачити 
на прилавках власну продукцію в 
гарній упаковці. У бізнес-плані пи-

сали, що й сироварню маємо намір 
облаштувати. Для цього придбали 
два сусідні дворища, є деякі спо-
руди, щось можемо добудувати. 
Звичайно, для такого обсягу робіт 
знадобиться наймати працівників. 
Планували дати роботу односель-
цям. Жартували тоді з дружиною: 
галстуки, мовляв, понадягаємо та 
будемо за процесом споглядати. 
Однак, якщо серйозно,  жоден фер-
мер, навіть найнявши працівників, 
без роботи точно не зможе.

Сьогодні дружина фермера ва-
рить сир для себе — пробували ви-
готовляти на продаж — купували 
в мережі закваски, однак люди не 
беруть, бо занадто дорого, кіло-
грам коштує до двохсот гривень. 
Але ж, каже господиня, дешевше 
не виходить, адже використовуєть-
ся для виробництва свіже молоко. 
Тому поки що на продаж йдуть зви-
чайний сир, сметана й молоко. 

смак самостійного 
госПодарювання

Незабаром Петро Миколайович 
планує ще раз завітати до чинов-

ників, аби дізнатися про можливі 
програми підтримки. Торік у ново-
створеній територіальній громаді 
лише обрали голову, там триває 
набір фахівців на посади у відповід-
них відділах.

— Хочемо поїхати до нашого но-
вого голови й послухати, що він 
нам скаже. У соцмережі прочитали, 
що влада планує надавати допомо-
гу до 30 тисяч гривень на корову, 
якщо їх більше п’яти.

Попри труднощі й розчарування, 
сім’я Остапенків сповнена надій і 
реальних планів. 

— Ні в якому разі фермерство 
не залишимо, — каже Петро Ми-
колайович. — Як би там не було, а 
ми все ж господарі на своїй землі. 
Відчувши смак самостійної пра-
ці, бачачи результати зробленого, 
хочеться добиватися більшого. 
У планах фермера — оновлення 
та реконструкція тваринницьких 
приміщень, придбання сучасного 
устаткування, зокрема встановлен-
ня нового молокопроводу, попо-
внення стада… 

роман кирей

Хто роЗірВе ЗаЧароВане МолоЧне коло?
Незважаючи на труднощі, сім’я сільського підприємця розвиває своє господарство, 
наповнюючи ринок високоякісною продукцією
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творчо-розвивальний центр збиратиме однодумців

канівЩина. Нещодавно на базі Козарів-
ської початкової школи на Канівщині відкрили 
творчо-розвивальний центр «Гармонія». Реа-
лізація проєкту стала можливою завдяки його 
участі у мікрогрантовому конкурсі Благодійно-
го фонду «Час діяти, Україно!» у 2020 році. 

Як розповіла Віра Кипа, директор школи та 
ідейний натхненник проєкту, задум зробити 
щось подібне у Козарівці з’явився вже давно. 
«Ми мріяли про таке душевне місце у нашому 
селі, де можна було б зібратися  у колі одно-
думців, позайматися творчістю, відволіктись 
від щоденних клопотів, поспілкуватися на 
спільні теми за чашкою запашного чаю. Хіба 
це не емоційне розвантаження й відновлен-
ня!? І сільські жителі особливо цього потребу-
ють. Крім того, це можливість для дітей розви-
вати свої таланти й креатив, пробувати себе в 
різних видах мистецтва».

Загалом, в межах проєкту було відремон-
товано одну зі шкільних кімнат, що раніше 
слугувала методичним кабінетом. «Його ми 
облаштували у меншій кімнаті, а цю, світлу й 
простору, вирішили віддати для створення 

центру, – каже Віра Андріївна. – Розпочали з 
ремонту – власними силами вирівняли й по-
шпаклювали стіни, зробили стяжку підлоги й 
постелили новий лінолеум».

До слова, ініціатива козарівчан стала справ-
жнім партнерським проєктом, адже разом із 
«МХП – Громаді» до справи долучилася й Бо-
брицька ОТГ, до складу якої після виборів 25 
жовтня увійшов Козарівський старостинський 
округ. Так, інвестиції фонду склали 48 тис. грн, 
за рахунок яких було придбано меблі та тех-
ніку, а громада виділила 25 тис. грн, завдяки 
чому й провели ремонтні роботи.

Очільниця Бобрицької сільської ради  Олена 
Штефан додала, що для сіл громади надзвичай-
но важливо мати підтримку в особі такої потужної 
компанії, як МХП, та долучатися до починань Бла-
годійного фонду.

ноВини районіВ

спортивне життя громади підтримують партнери

львівЩина. Спорт – об’єднує, мотивує і 
надиxає! Той, хто цими днями взяв участь у Пер-
шій регіональній спартакіаді Львівщини серед 
збірниx команд ОТГ, точно в цьому переконався! 
Змагання, організовані Львівською обласною 
організацією ВФСТ «Колос» (голова Львівської 
обласної організації ВФСТ «Колос» – Лілія Білін-
ська, голова Самбірської районної організації 

– Руслан Xомин), проводилися на 10 спортивниx 
локаціяx м. Самбора та району, де здійснює свою 
діяльність Благодійний фонд «МХП – Громаді» і  
ТОВ «Захід-Агро МХП». 

Загалом, у змаганняx взяли участь 19 збірних 
команд територіальних громад, які представляли 
4 райони Львівщини. А це – понад 700 учасників! 
Усі вони достойно змагалися у 8 видаx спорту: 
волейболі, міні-футболі, гирьовому спорті, руко-
борстві, настільному тенісі, перетягуванні канату, 
шаxаx та шашкаx. У підсумку, найкращі команди 
були нагороджені кубками, медалями, а також ка-
лендарями та футболками від ВФСТ «Колос». 

А три команди, які зійшли на спортивний 
п’єдестал – грошовими сертифікатами від 
Благодійного фонду «МХП – Громаді». Коман-
ді-чемпіону – 5000 грн і 3000 грн та 2000 грн 
– за друге і третє місця відповідно. За ці кошти 
команди придбають новий спортивний інвен-
тар, щоб на наступниx змаганняx знову врази-
ти результатами!

освітнє середовище замість віртуальної реальності
сумЩина. На базі Нижньосироватської ЗОШ 

імені Бориса Грінченка відбулося відкриття сучас-
ного освітнього середовища «Space For Friends». 
Проєкт був реалізований в межах мікрогрантово-
го конкурсу «Час діяти, Україно!», що проводився 
Благодійний фонд «МХП-Громаді» за фінансової 
підтримки МХП у 2020 році. 

На реалізацію проєкту навчальний заклад отри-
мав грантові кошти в сумі  50 тис. грн на забезпе-
чення матеріально-технічної бази нового куточку. 
Участь у співфінансуванні взяла Нижньосироват-
ська сільська рада, з бюджету якої було виділено 
22 тис. грн на проведення ремонтних робіт при-
міщення.

 Як розповів директор школи Богдан Панченко, 
ідея створення освітнього середовища «Space 
For Friends» виникла зовсім неспонтанно. Адже 
сьогодні, коли телефони та сучасні комп’ютерні 
пристрої заполонили всі сфери життя, учні в шко-
лі більше часу стали проводити в гаджетах. Тож, 
педагогічним та батьківським колективом вирі-
шили створити такий куточок для відпочинку, де 
діти б могли пограти в шахи, настільні ігри, почи-
тати книги чи просто поговорити на спільні теми. 

Діти дуже задоволені такою зоною відпочинку. 
У вільний час вони мають змогу поспілкуватися з 
однолітками в реальному світі, а не віртуальному, 
активізувати свою мозкову діяльність, погравши 
в шахи чи настільні ігри, почитати художню літе-
ратуру. «Тут зручно, яскраво, комфортно та ціка-
во. Є гарні м’які крісла та диванчики, багато різ-
них ігор. І тепер зовсім не хочеться «зависати» в 
телефоні», - поділилися своїми враженнями учні 
Нижньосироватської школи ім. Б. Грінченка.

дайджест ноВин «МХП - ГроМаді»

людей літнього віку 
діджиталізували

вінниччина. «Діджиталізуй Україну, навчи 
старше покоління жити в сучасному світі!» – під 
таким гаслом завершився перший етап унікаль-
ної в усіх сенсах програми «Майстерня діджита-
лізації громад».  Проєкт відбувся за підтримки 
«МХП – Громаді» та Майстерні сільських ініціа-
тив  й охопив учасників з 32 громад Вінниччини, 
де знаходяться потужності МХП.

Метою реалізації програми є навчання стар-
шого покоління категорії 60+ базовим нави-
чкам користування мобільними пристроями. 
Унікальність задуму полягає в тому, що мен-
торами стануть школярі місцевих шкіл, які 
вміють користуватись сучасними девайсами.

– Навчити дорослих людей користуватись 
сучасними гаджетами – справа не така вже й 
проста, — пояснює провідний менеджер із со-
ціальних проєктів  «МХП – Громаді», керівниця 
проєкту Альона Рослякова. – І по силах вона 
лише тим, хто сам добре на них знається. Оче-
видно, що кандидатів в наставники вирішили 
шукали серед учнів старших класів. Для них 
цей проєкт мав подвійний «престиж».

Як не стояти у чергах на пошті чи в банку по пів-
дня, щоб заплатити комунальні платежі або зня-
ти готівку, як придбати ліки чи харчові продукти, 
не відвідуючи аптеку та магазин, знає перемож-
ниця конкурсу «Навчи бабусю інтернету, додай 
дідусю онлайну» в межах проєкту «Майстерня ді-
джиталізації громад» Аліна Опацька з села Бала-
нівка. Протягом конкурсного місяця дівчина на-
вчала стареньких премудростям цифрової науки 
на спеціальних планшетах-тренажерах.
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назва культури лютий Березень квітень травень Червень

Зелень, салат 1, 5, 6, 10-15,17, 
18, 27, 28 5-12, 15, 20, 21 3-5, 8-10, 13, 14,

18, 19, 22, 26
5-9, 12, 15-17, 
22-25, 28,29

2-8, 11-13, 18-22, 
25-26, 29-30

оГірки 4, 7-9, 12-14, 17-25 5, 20, 21, 24, 25 15, 18, 19, 25, 28 5, 7, 12, 15-17, 22-25,
28, 29 11-13, 18-22

тоМати 4, 7-9, 12-14, 17-25 5, 6, 10, 11, 20, 21,
24, 25 13-19, 25, 28 12, 15-17, 22-25, 28, 29 11-13, 18-22

Баклажани 4, 7-9, 12-14, 17-25 5, 6, 10, 11, 20, 21,
24, 25 13, 14, 18, 19, 25, 28 12, 15-17, 22-25, 28, 29 11-13, 18-23

каВУн, диня 4, 7-9, 12-14, 17-25 5, 20, 21, 24, 25 13, 14, 18, 19, 25, 28 12, 15-17, 22-25,
28, 29 11-13, 18-23

Перець 5, 6, 10-15, 17-19, 
23, 24, 27 5, 6,10, 11, 20, 21, 24, 25 13, 14, 18, 19, 25 12, 15-17, 22-25, 28, 29 11-13, 18-23

каБаЧки,  
ГарБУЗи 4, 7-9, 12-14, 17-25 5, 20, 21, 24, 25 3, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 18,  

19, 25 12, 15-17, 22-25, 28,29 11-13, 18-22, 25-26

редис, редька 2, 5, 7-9, 20-24 5, 6, 7, 10-12, 15 1-5, 8, 9, 13, 14, 18, 19,  
25, 28

1-2, 5-7, 12, 15-17, 
22-23, 28-29

2-3, 6-8, 11-13, 
18-20, 25-26, 29-30

картоПля, 
тоПінаМБУр 2, 5, 7-9, 20-24 5, 6, 7, 10-12, 15 1-5, 28-30 1, 2, 27-29 6-8, 25

МоркВа, БУряк 2, 5, 7-9, 20-24 5, 6, 7, 10-12, 15 3-5, 25, 28 1, 2,12, 22, 23,
28, 29 6-8, 18-20, 25

циБУля 2, 5, 7-9, 20-24 3, 6, 7, 8, 11-13 3-5, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 25 1, 2, 5-7,12,15-17, 22-25, 
28, 29

2-3, 6-8, 11-13, 18-22, 
25-26, 29-30

кВасоля, ГороХ, БоБи 4, 7-9, 12-14, 17-25 5, 6, 10, 11, 20, 21,
24, 25 3-5, 13-19, 25 12-17, 24, 25, 27 11-13, 18-22

каПУста 4, 7-9, 12-14, 17-25 10, 11, 15, 20, 21, 24, 25 13, 14, 18, 19, 25, 28 1, 2, 5-7, 12, 15-17, 22-25, 
28, 29 11-13, 18-22, 25-26

ПетрУшка, 
селера 2, 5, 7-9, 20-24 5-7, 10-12, 15 3-5, 13-19, 25 1, 2, 5-9, 12, 15-17, 28, 29 6-8, 19-22, 25-26

ПолУниця, сУниця 5, 6,10-15, 17-19, 23,24,27 5, 6, 10, 11, 20, 21,
24, 25 15-19, 25, 28 12-17, 22-25 11-13, 18-22, 25-26

кВіти З насіння 17, 18, 22-24 1, 3, 4, 20, 21, 
29, 30 15-20, 22-23 12-17, 20-23 11-13, 16-20

дереВа, кУЩі 5, 6, 10, 11, 20, 21, 24, 
25, 28-30 3, 5, 8, 30 1, 2, 18-21, 27, 29 6-8, 14-17, 23, 25-26

2021Посівний календаркалендар
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Знайдіть відмінності

лабіринт З’єднайте точки

Пайовики МХП отримають насіння 
городніх культур

Всеукраїнський проєкт співпраці Благодійного фонду «МХП – Громаді» та агрохолдингу 
МХП  «Посій насіння з МХП» продовжується цього року. Таку ініціативу підтримали всі гро-
мади, де ведуть свою господарську діяльність підприємства Групи.   

Нагадаємо, торік у межах проєкту пайовики МХП у 15 областях України отримали набори 
якісного насіння. Посівний матеріал було закуплено у постачальника, який гарантує високі 
врожаї та стійкість культур до хвороб. Таким чином 143 тисячі пакунків насіння було пере-
дано людям, які довірили нам свої земельні ділянки. 

Цього року для  орендодавців МХП заготовили понад 115 тисяч пакунків. До кожного на-
бора входить насіння найпоширеніших культур, а саме:  буряка, моркви, огірка, салату, реди-
су, кабачка. Справжній подарунок підготували для шанувальників квітів, адже цьогорічний 
набір доповнили пакуночком з насінням айстр. Така приємність не лише порадує кожну гос-
подиню, а й прикрасить восени яскравими фарбами  кожне обійстя наших пайовиків.

Завершиться процес  роздачі насіння до початку червня.

Електронна комерція.  
Зустрічаються два друга: 
– Ти як?
– Та нічого, магазин ось в 
мережі відкрив, за пер-
ший місяць заробив 20 
тисяч віртуальних дола-
рів. 
– Віртуальних? Я навіть не 
бачив таких!
– Я теж.

***
– Я не впораюся ... 
– Більше впевненості! 
– Я впевнений, що не впо-
раюся!

***
– А чому Михайла на-
зивають мисливцем на 
крокодилів? 
– А ти його жінок бачив?

***
Масові культурні заходи 
буде обмежено. Некуль-
турні відбуватимуться без 
обмежень.

***
З нового року долар буде 
по 8 грн. +22 грн за тран-
спортування...

***
– Марічко!? 
– Га… 
– Заміж підеш? 
– Ні. Тато каже, субсидій 
не буде.

***
– Плати мені за кожен 
скинутий кілограм 100$, я 
тоді швидко схудну. 
– Олено, побійся бога! 
Таких цін на сало нема в 
жодній країні.

***
Ніяк не можу привчити 
свого чоловіка до поряд-
ку! Весь час ховає гроші в 
інше місце!

недитяЧий анекдот


