
«СЕЛО. КРОКИ ДО РОЗВИТКУ» 

 

ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ  
 

ЧЕРКАЩИНА 
1. Майстерня крафтового хліба «АгроЕльф» - Вікторія Феофілова (Геронимівка) 
2. «Вкусняшечки для девчонок» - Анна Счастлівцева (Головківка) 
3.«Удосконалення процесу доїння кіз шляхом переобладнання доїльної зали» - ФГ 
«Новоселівське» (Глушки) 
4. «Виробництво залізобетонних виробів» - Влад Савченко (Ліпляве) 
5. «Здоровий відпочинок «Зелений туризм + Баня з фіточаном» - Олена Цеминене 
(Ліпляве) 
6. «Майстерня крафтового чаю «Ладочай» - Діна Садова (Михайлівка) 
7. «Екосадиба «Свидів Чан» - Олег Надточій (Свидівок) 
8. «Your Jam – крафтова майстерня варення» - Ярослав Стеценко (Сокирне) 
9. «Майстерня з ремонту та обслуговування мото-, велотехніки та бензо-, 
електроінструменту» - Андрій Федоров (Тіньки) 
10. «Чорна Перлина Черкащини» - вирощування смородини» - Марина Якіменко (Тіньки) 
11. «Вирощування та реалізація саджанців фундука та саджанців фундука щепленого на 
ведмежому горісі» - Вадим Рекун (Чубівка) 
12. «Безконтактний відбір меду. Реалізація меду та крем-меду з натуральними 
добавками» - Євгеній Сорока (Шевченкове) 

 
ВІННИЧЧИНА 

1. «Підвищення ефективності вирощування сільськогосподарських культур за рахунок 
зменшення витрат на обробіток ґрунту» - Микола Ткачук (Борщівці) 
2. «Садиба «Козака Демида» - Максим Київський (Демідівка) 
3. «Медова пасіка «True Honey by Bednarchuk» - Сергій Беднарчук (Іллінці) 
4. «Вирощування мікрозелені» - Олена Корчова (Ладижин) 
5. «Гостина» – крафтове виробництво м’ясних продуктів» - Олександр Морозов (Літин) 
6. «Широкопрофільна майстерня на селі» - Дмитро Поліщук (Махнівка) 
7. «Гарбузове насіння – не тільки корисно, а й прибутково» - Андрій Ніколаєнко 
(Михайлівка) 
8. «Швейне виробництво постільної, банної та кухонної білизни» - Марія Вівдич (Моївка) 
9. «Магазин «Живі квіти» - Антоніна Бірчак (Оратове) 
10. «Оновленим громадам – сучасні двори!» - Андрій Поліщук (Писарівка) 
11. «Приватна авторська школа перукарського мистецтва «БРАВО» - Людмила Комиш 
(Устя) 
12. «Створення умов для сталого розвитку сімейної ферми з розведення великих порід 
гусей та індиків» - Анастасія Деркач (Холодівка) 
 
Конкурс «Село. Кроки до розвитку» реалізовано в межах проєкту «Розвиток села та 
протидія пандемії COVID-19 через сприяння росту малого та мікропідприємництва». 
Проєкт ініційовано Благодійним фондом «МХП – Громаді» спільно з Агенціями 
регіонального розвитку Черкаської та Вінницької областей. 
 
Ініціатива реалізована в межах спільного проєкту Уряду Швеції та ПРООН в Україні 
«Посилене партнерство для сталого розвитку». 
 


