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В єдності
наша сила!

Зміст
Ви знаєте, наскільки ефективна група «РОСТОК-ХОЛДИНГ»? Можна, звичайно, порахувати EBITDA на гектар,
а можна послухати, «що люди кажуть».
Мовою професіоналів «сарафанне радіо» перекладається просто та лаконічно — репутація.
Вітаємо всіх нас, бо маємо таки добру репутацію в українській аграрній та бізнес-спільноті.
Репутація — це річ, яку нереально виміряти метрами чи грамами, перевести у долари, чи покласти на депозит.
Але фахівці Української PR-ліги знайшли вихід і запропонували щорічний рейтинг «Репутаційної АКТИВності».

Звернення
Акціонерів групи

Нові знання

4-те
МІСЦЕ

СЕРЕД АГРОКОМПАНІЙ
З РЕПУТАЦІЙНОЇ
СТАБІЛЬНОСТІ
«Репутаційна стабільність» – «жива» PR-служба, тобто це реальні люди з системним
підходом до роботи, об'єктивна основа для формування сприятливої репутації (якісний
продукт бізнесу, якісний менеджмент бізнесу, яскраві та компетентні спікери, тощо)
та позитивне сприйняття цільовою аудиторією публічної активності компанії.

4-те
МІСЦЕ

СЕРЕД АГРОКОМПАНІЙ
З ВИКОРИСТАННЯ
ІННОВАЦІЙНОГО ПІДХОДУ
В УПРАВЛІННІ РЕПУТАЦІЄЮ
«Інноваційний підхід» – авторитет PR-команди серед цільової аудиторії
за нестандартні рішення, активність у new media, позитивна реакція
ринку на креатив та ідеї.

Вчитися та пізнавати
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Конкурс. Результати

14

Далека-близька Бразилія

Життя кластерів
Глухівський кластер
Ічнянський кластер
Новгород-Сіверський кластер

Увага! Конкурс!
Візерунки Великодня

Соціальна відповідальність
Свято на рингу

Цікаві факти

7-ме
МІСЦЕ

СЕРЕД АГРОКОМПАНІЙ
З УПРАВЛІННЯ РЕПУТАЦІЄЮ
В ЦІЛОМУ

Про атрибути Великодня
Про свято з усього світу
Прикмети та повір’я
Запишіть у календар подій

Загальний рейтинг оцінював такі складові: репутаційна стабільність, медійна
активність, інноваційний підхід, іміджевий капітал КСВ, антикриза року.

Резюмуємо короткий похвальний спіч словами віце-президента PR-ліги Олени Дерев’янко:
«Високі місця в номінаціях є свідченням високого корпоративного IQ… Тобто належність до славної
когорти репутаційних активістів означає, що:
• Компанія прийшла на свій ринок всерйоз і надовго
• Компанією володіють (керують) прогресивні люди, які знаються на сучасних управлінських
технологіях
• Компанії пощастило з «менеджерами репутації» — PR-фахівцями, маркетологами і всіма іншими
працівниками.
В результаті компанія сприймається значущими для неї цільовими аудиторіями».
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Віктор Купавцев,

акціонер групи «РОСТОК-ХОЛДИНГ»

Віктор Кияновський,

акціонер групи «РОСТОК-ХОЛДИНГ»

Шановні колеги!
У переддень світлого величного свята — Воскресіння Христового — прийміть
наші сердечні вітання та найкращі побажання.
Нехай ця радісна подія утверджує ваші переконання про те, що взірцева
витримка нагороджується перемогою, а за добрі й праведні справи кожному
воздасться!
Поетеса Катерина Перелісна свого часу написала чудові рядки:
Співає жайворон з небес: «Христос воскрес! Христос воскрес!»
У небо дзвін гуде з села: «Христос воскрес! Йому хвала!»
В проміннях сонячна блакить: «Христос воскрес! Його хваліть!»
Журчить струмок — весняний дзвін: «Воскрес Христос — Господній Син!»
Радіють діти у вінках: «Христос воскрес на небесах!»
І вся земля, мов той вінок, З чудесних трав, дітей, квіток...
І в серці радість через край: Воскресли поле, річка, гай,
І лине пісня до небес: «Христос воскрес! Христос воскрес!»
Віримо, що Боже благословення стане запорукою миру на нашій землі, духовного відродження нашої держави, здійснення найзаповітніших сподівань
нашого народу.
Радості, миру і благополуччя, милості й благословення Божого на многії літа,
щасливого та благодатного життя з вірою святою в душі!

З повагою,
Керівництво групи «РОСТОК-ХОЛДИНГ»
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ДАЛЕКА-БЛИЗЬКА…
БРАЗИЛІЯ
Останні кілька років про сільське
господарство далекої Бразилії в
аграрній спільноті України говорять багато, часто-густо плутаючи основні факти та цифри.
Як насправді функціонує аграрний
сектор заморської країни, на власні очі бачив виконавчий директор
групи Дмитро Купавцев. Своїми
враженнями Дмитро Вікторович
поділився з «ROSTOK Life».

Організатор поїздки — компанія «Юпітер 9 Агросервіс» (дилер компанії John Deere). Мета — ознайомитися з нюансами роботи техніки John
Deere на іншому континенті та подивитися, як
працюють колеги по аграрному цеху за океаном.

Швидше ні, аніж так, адже зовсім інший клімат.
Бразилія збирає два врожаї на рік. Кліматичні
умови сприяють тому, аби отримувати максимум, країна — рекордсмен у світі з врожайності
сої.

Яких саме культур?

Оглядали різні поля, але акцент — на сої та кукурудзі, тобто на культурах, які динамічно вирощують в Україні. До речі, регіони, які ми відвідали, не займаються виробництвом пшениці та
соняшнику. Основна культура — соя.

Соя для Бразилії — культура №1, навколо неї
вибудовується структура посівних площ. Країна
має три культури-генератори грошей: соя, бавовна, кукурудза.

В сівозміні першу культуру сіють комерційну,
потім повинні сіяти якусь проміжну культуру.
До речі, великі виробники, що мають тваринництво, змушені сіяти злакові, котрі допомагають
ґрунтам. Багато поголів’я на випасах.
Ми потрапили на початок збирання першого
врожаю сої. Побачили багато полів, вивчали сорти, технології обробітку ґрунту. До речі, технології у нас і там відрізняються.

НОВІ З НА ННЯ

Досить схожа ситуація з Україною. Відбуваються глобалізація та укрупнення. Мінімальний
банк землі там — це 3-5 тис. га. Такі собі фазенди. Щодо цього Бразилія та Україна схожі. Якщо
взяти Америку, то там трішки інша концепція:
корпорації, об’єднання кількох виробників і
так далі. У Бразилії дрібних немає. Холдинги —
по 400 тис. га. Один із таких ми відвідували;
недолік — землі розкидані по всій країні.

Якими турботами живе бразильський аграрій?

Чи українські виробники можуть запровадити в себе якісь елементи?

Зрозуміло, що особливості виробництва, технології значною мірою відрізняються від українських. Вирощують виключно ГМО сою. Бразильці практикують No-till, не використовують
класичний посів, відтак зовсім інші витрати на
гектар. Вологий клімат вимагає багатьох обробок, аби отримати достойний врожай.

У Бразилії середньорічна кількість опадів —
1700-1900 мм, в Україні — 300-550 мм. Там великі витрати на фунгіциди, інсектициди. Волога плюс тепло — перші розсадники хвороб та
жучків. Незважаючи на те, що бразильці вирощують ГМ-сою, вони втричі більше використовують хімії, аби забезпечити якість продукції.
Що вразило: кожне господарство, будь-який
фермер мають власний елеватор, усю необхідну інфраструктуру, техніку. Україна в цьому аспекті значно відстає. У нас — багато
мільйонів гектарів і мінімум інфраструктури.
У наших бразильських колег є ринок землі, є
зрозумілі правила гри, і учасники ринку працюють, керуючись цими правилами.
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А скільки земель обробляють бразильські
фермери?

Вразила вартість землі. Там, де хороші ґрунти,
хороша кліматична зона, то вартість одного гектара доходить до 14-16 тис. доларів. При цьому
вільних земель немає. Ринок сформований, не
так легко купити землю. Хоча, звичайно, можна
знайти поля, але це вже не такі сприятливі умови та ґрунти.

Розкажіть, будь ласка, про поїздку та її організаторів.

Поїздка була цікавою. Відвідали 7 аграрних компаній, котрі спеціалізуються на вирощуванні різних сільськогосподарських культур.

www.rostokholding.com

Як не дивно, але проблеми в нас однакові.
Наприклад, питання висококваліфікованого
персоналу. Бразильці його вирішують: будують
своєрідні містечка, де є житло для персоналу:
будинки підвищеного комфорту для менеджменту чи гуртожитки для робітників. Називають їх фазендами. Там зосереджено все: виробництво основних культур, елеваторні потужності, техніка, склади, бази, житло для працівників та необхідна соціальна інфраструктура.
Ми (група) за деякими напрямками рухаємося
схожим шляхом: будуємо житло для працівників, створюємо комфортні умови для роботи —
і в такий спосіб оновлюємося та покращуємо
кадри в кластерах. Запрошуємо людей із різних
куточків країни.

Ще одна схожа проблема — логістична. В Бразилії дуже великі витрати на логістику: від поля
до порту.
Залізниця там не розвинута, до 90% товару перевозиться автотранспортом. Автотранспорт
набагато дорожчий, аніж залізниця. А залізницю держава не хоче розвивати.

Бразильці кажуть, що уряду нецікаво будувати
залізницю, адже набагато вигідніше, аби виробники перевозили товар машинами. За рахунок
імпорту (шини та дизпаливо) живе держава.

А логістична складова — це 40-60 доларів — витрати на доставку до порту. Навіть за колапсу на
нашій залізниці у них у 2-3 рази дорожче, ніж в
Україні. Я думаю, що одна з причин, чому Бразилія вирощує сою — те, що в структурі собівартості цієї культури на порядок менше логістичних
витрат. Спочатку все на елеватори складують,
а потім великими машинами вивозять. Можу
констатувати, що бразильські фермери вельми
грамотно підходять до багатьох питань.

Проблему опалення елеваторів вирішують таким чином: саджають евкаліптові дерева, рубають їх, заготовляють сировину.

Коли збирання — то всю техніку виганяють у
поле, аби максимально швидко зібрати, бо постійно опади.
Якою технікою користуються бразильці?

Така сама, як і на наших полях. Великі товаровиробники користуються переважно John Deere.
Хоча є і Case, New Holland та інша техніка.
А бразильці цікавилися українським аграрним сектором?

Цікавилися. Ми обговорювали різні теми: ціни,
врожайність, технології тощо. Багато дискутували щодо агрохімії, порівнювали. У них 10-12
обробок мінімально по сої. В Україні — 5-7.
Дискутували про те, які препарати застосовувати. Багато говорили про мікроелементи, про
точне землеробство. Бразильці рухаються в
правильному напрямку.

Взагалі мені сподобався хід думок бразильського товаровиробника. Якщо порівнювати американського фермера, який звик, що в нього є консультант, який приїхав, прописав технологію, і
фермер тоді працює, орієнтуючись на інструкцію. В Україні, і як виявилося в Бразилії, кожен
виробник намагається сам думати, яким чином
покращити ті чи інші показники, де скоротити,
а де більше витратити.
Хто сильніший, з головою, той розвивається і
процвітає, а хто слабенький, той продається.
Українці мають чудовий вислів: «Краще один
раз побачити, нiж сто разів почути». Дмитро
Купавцев побачив, враженнями поділився і
наприкінці додав, що найкраще — вдома.

НО В І ЗНА ННЯ
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У сільському господарстві
Бразилії працює понад 40%
економічно активного
населення

Попри значну територію, країна має обмежені
можливості для розширення площ орних земель. За підрахунками, для них може бути відведено лише 7% території країни.

Деякі штати Бразилії за рік збирають 2 врожаї.
Площа під кукурудзою складає 21% всіх с/г земель, під соєю — 39%, а під цукровою тростиною — 14%.
Впродовж останніх років ефективність рослинництва, зокрема виробництва кукурудзи та
сої, суттєво зросла.

Країна займає 3-є місце у світі з виробництва кукурудзи і 2-ге — з виробництва сої.

ТВАРИННИЦТВО

ЛОГІСТИКА

Тваринництво має переважно м’ясний напрямок і дає 40% вартості продукції сільського
господарства.

У Бразилії майже відсутнє вантажне залізничне
сполучення.

НОВІ З НА ННЯ

Лише 33% земельного фонду Бразилії є землями с/г призначення.

На півдні країни розвинуте виноградарство і
тютюнництво.
Лісом вкрито понад 50% території Бразилії, яка
за запасами цінних деревин посідає 1-е місце в
світі, а за загальними запасами деревини — 3-є.

У лісовому господарстві велике значення має
збір природного каучуку, бразильського горіха.

Головні культури — кукурудза, соя, кава, цукрова тростина. Також тут вирощують рис і пшеницю, але близько 60% потрібної пшениці країна
все ж таки змушена імпортувати.

Сектор с/г
забезпечує 12%
ВВП країни

Місцеве значення мають свинарство, вівчарство
і птахівництво. Бразилія є однією з провідних
країн світу за виловом риби.

РОСЛИННИЦТВО

РОСТОК LIFE

Рослинництво складає 60% вартості сільськогосподарської продукції, і має чітко виражену
експортну спрямованість.

Сільськогосподарська
продукція — 65%
вартості
експорту

Провідною галуззю є скотарство, яке має відстійно-пасовищний характер. За поголів’ям великої рогатої худоби Бразилія посідає друге місце у світі після Індії.

www.rostokholding.com

Майже 100% урожаю перевозяться автошляхами.
Ледве не кожен рік відбуваються суттєві затримки з відвантаженням зерна від виробника
до порту. Також часто мають місце страйки перевізників.

З експорту кукурудзи Бразилія — 2-а у світі, з
експорту сої має вперше вийти на 1-е місце за
обсягами останнього врожаю.

Найпоширеніші серед технічних культур — бавовну і цукрову тростину — вирощують на північному та південному сході країни. Щорічно
третина виробленого в країні цукру надходить
на експорт. Суттєва частка тростини переробляється на біоетанол.
За виробництвом кави Бразилія посідає 1-е місце у світі.
2-ге місце — з виробництва какао, цукрової тростини (з якої виробляють також спирт для двигунів внутрішнього згоряння), сої.

За збором бананів і апельсинів Бразилія посідає 1-е місце у світі, значна частина їх експортується.

ЗЕРНОСУШІННЯ
Бразилія не пішла шляхом високих технологій
та автоматизації в сушінні зерна природним газом, або пічним паливом, як це сталося в Європі,
а вибрала свій шлях, вдосконалюючи прості та
надійні методи сушіння дровами та підвищуючи продуктивність обладнання.
Понад 60% бразильського зерна проходить через шахтні зерносушарки найбільшого виробника — компанії «Kepler Weber», головним акціонером якої є держава.
Основним енергоносієм при сушінні зерна є
дрова, а саме евкаліпт, якого в країні достатньо.

Рідше це лушпиння соняшнику або рису. Спеціалісти елеваторів говорять, що сушіння дровами
забезпечує їм значну економію порівняно зі зрідженим газом або нафтопродуктами.

Природний газ для сушіння зерна в Бразилії
практично не використовується. Теплогенератори для зерносушарок на дровах застосовуються в Бразилії дуже широко і їхня потужність
часто досягає 11 МВт і вище. Такі теплогенератори, як і всі попередні моделі, працюють без
теплообмінників, вони відносно прості за конструкцією та не дорогі.

НО В І ЗНА ННЯ
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ВЧИТИСЯ ТА
ПІЗНАВАТИ
Якось у розмові наш головний інженер Сергій Варнаков зізнався,
що його основне бажання на сьогодні — вчитися, вчитися, вчитися. Нові знання завжди корисні:
як у роботі, так і в повсякденному житті, та й у майбутньому стануть у пригоді.
Короткий проміжок у кільканадцять тижнів — між закінченням
осіннього комплексу робіт і стартом весняної посівної — Варнаков витрачає раціонально. Їздить,
вивчає, цікавиться, набирається
досвіду.

Відвідати французьку виставку SIMA Варнаков
не зміг. Каже, що трактор-безпілотник від CASE
бачив поки тільки на фото.
«Галузь відходить від звичайних тракторів. Але
важко собі уявити, як у нічний час безпілотний
трактор буде виконувати ті чи інші роботи, особливо коли треба зупинитися та елементарно
якийсь шмат деревини з поля прибрати. Найбанальніші проблеми, з якими стикається тракторист і зупиняється під час робіт: вручну щось
прибрати чи зробити.

В Україні немає поки культури полів: коли поле
доглянуте, чисте, дороги й під’їзди відремонтовані. Це можна спостерігати в Європі: там фермер
обслуговує свої поля, дорогу прокладає, слідкує,
аби на його поле ніхто не в’їжджав», — каже Варнаков та додає, що з Європи от-от повернувся.
Був у Польщі, де ознайомився з виробництвом
найбільшого нафтопереробного заводу в цій
країні. Компанія-постачальник палива для групи організувала ознайомчу поїздку на виробництво. «Це державний завод, державні інвестиції,
поляки ним дуже пишаються. Виробляє нафтопродукти: бензин, дизельне паливо, мастила.
Ще один із напрямків виробництва — це бі-

НОВІ З НА ННЯ

тум для асфальту», — розказує Варнаков. «Ми
( група) використовуємо мастильні матеріали.
Була така нагода, то вирішив поглянути, як і що
виробляють. Це просто ознайомча поїздка. Не
обговорювали питання цінової політики, умови
поставок.
Подивилися виробництво, в яких умовах виробляється товар, як люди працюють у Польщі.
Заодно і місто Гданськ оглянули», — розказує
далі головний інженер. Та з нотками суму в голосі додає, що запрошень загалом багато, однак
виробничі питання та високий рівень завантаженості не дозволяють витрачати багато часу
на робочі відрядження.

А на питання, що би хотілося подивитися, чесно
каже, що надзвичайно цікаво «побачити експлуатацію техніки інших сільськогосподарських
підприємств у Європі чи навіть Америці. Побачити безпосередньо виробництво в польових
умовах. Побачити, як відбувається ремонт техніки, які сервіси надають дилери в інших країнах. Хотілося б з агровиробником поспілкуватися на тему експлуатації техніки та дізнатися, з
якими труднощами доводиться боротися закордонним колегам».

НО В І ЗНА ННЯ
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КОНКУРС
«КИМ БУТИ?»

Конкурс «Найкмітливіші» порадував великою кількістю учасників
та переконав у тому, що українці —
розумна та велична нація.
І дорослі, і дітлахи надіслали вичерпні та ґрунтовні відповіді.
«РОСТОК-ХОЛДИНГ», як і обіцяв,
віддячив теплими словами та практичними термосами (і на роботу
можна взяти, і на прогулянку до
лісу, чи на луг).

Пам’ятаєте у Маяковського:
«…Я бы в летчики пошел, пусть
меня н
 аучат…».

Через багато років поет Василь
Задорожний написав чудового
вірша про професію агронома.
…З продовженням роман пишу: я ж агроном.
Перо моє — сівник. Блокнот — ріллі гектари.
А літери й слова… за кілька днів зійдуть.
Тоді — радій, плекай, підживлюй — щоб зростали,
Від шкоди захищай зелених слів могуть.

НАШІ ПЕРЕМОЖЦІ
Дітлахи
ІМ’Я, ВІК

А з липня — наслухай мелодію комбайна,
Під музику читай, що написав за рік,
Як плине з рукава ріка золотосяйна!..
А далі що? — вставай до сонця, до зорі,

КЛАСТЕР

Петренко Віктор, 13 років

Ічнянський

Музиченко Вадим

Ічнянський

Мехед Олеся, 9 років

РОСТОК LIFE

І знову — сій, плекай, вимолюй дощ піснями,
Від лиха захищай!.. І в цьому — суть Буття.
Пишу на чорнім тлі зеленими рядками
З продовженням роман про волю до життя.

Новгород-Сіверський

Панченко Назар, 10 років

Глухівський

Пархоменко Єва, 15 років

Центральний офіс

Про те, ким хочуть стати у дорослому житті наші діти, вони розповіли у прозових творах чи поетичних рядках конкурсу «Про професії».
А ще в такий спосіб забезпечили собі чтиво на 2017 рік — отримали передплату на журнал
«Однокласник».

Наші вітання!

Дорослі

ІМ’Я, ВІК
ІМ’Я, ВІК

КЛАСТЕР

КЛАСТЕР

Кулак Анна, 9 клас

Глухівський

Панченко Марія, 14 років

Глухівський

Лисенко Дмитро, 36 років

Ічнянський

Панченко Назар, 10 років

Глухівський

Назаренко Юлія, 21 рік

Ічнянський

Кириченко Ірина, 11 клас

Ічнянський

Р ЕЗУЛЬТАТ И КОНКУР СІВ
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КОНКУРС
«УКРАЇНА ОЧИМА
ДІТЕЙ»
Роботи, які надійшли на конкурс
про нашу країну, ще раз довели, що
Україна — мальовнича, а маленькі
українці — талановиті.
Кожна з 5 номінацій тішила та
надихала.

КЛАСТЕР

Петруха Софія (1 клас)

Ічнянський

Олешко Яна (8 клас)

Ічнянський

Магдич Олександра (9 клас)

Ічнянський

Юткіна Тамара (7 клас)

Ічнянський

Колісник Злата (7 років)

Центральний офіс

Наймолодша учасниця Карасінська Юлія (4,5 років)

Центральний офіс

ІМ’Я, ВІК

КЛАСТЕР

Волченко Станіслав (1 клас) — серветка, вишита хрестиком

Глухівський

Гуцуляк Ніна (5 клас) — картина, вишита бісером

Глухівський

Борова Софія (6 клас) — картина зі стрічок

Глухівський

Збанко Надія (8 клас) — вишитий рушник

Ічнянський

КЛАСТЕР

Кислощаєва Юлія (3 клас) — колекція писанок-крашанок

Cумський

Брати Панченки (Назар та Андрій) — писанки з бісеру

Cумський

Марченко Яна (12 років) — розпис на склі

Ічнянський

Скотаренко Ірина (1 клас) — картина з пшона

Ічнянський

Васько Валентин (5 клас) — плетіння з бісеру

Ічнянський

Кислощаєв Михайло (1 клас) — вироби з глини

Глухівський

У сегменті «Мова калинова»
ІМ’Я, ВІК

КЛАСТЕР

Поетеса Чешко Анна (8 клас)

Ічнянський

Поет Кузьменко Володимир

Ічнянський

Поетеса Матосова Аліна (10 клас)

Глухівський

Юна письменниця Матюхіна Катерина (5 клас)

Глухівський

«РОСТОК-ХОЛДИНГ» приємно вражений активністю дітей і вирішив
заохотити учасників. Заохочувальний приз — магнітну гру Smart
Games— отримали всі учасники конкурсу.

У сегменті «Рукотворні скарби»
КЛАСТЕР

Кузуб Богдана (11 років) — лелека з рослин

Ічнянський

Семенах Вікторія (13 років) — робота з фітодизайну

Ічнянський

Марченко Яна (12 років) — розпис на склі

Ічнянський

Скотаренко Ірина (1 клас) — картина з пшона

Ічнянський

Васько Валентин (5 клас) — плетіння з бісеру

Ічнянський

Кислощаєв Михайло (1 клас) — вироби з глини

Глухівський

Р ЕЗУЛЬТАТ И КОНКУР СІВ

У сегменті «Полотно життя»

ІМ’Я, ВІК

перемогли та отримали як винагороду конструктори Lego:

ІМ’Я, ВІК

РОСТОК LIFE

У сегменті «Кольорова Україна»

У сегменті «Моя мальовнича Україна»
(картина/малюнок)
ІМ’Я, ВІК

www.rostokholding.com
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МАРШРУТ № 1 –
СТАРТ СЕЗОНУ

Те, що група «РОСТОК-ХОЛДИНГ» велика, талановита, різностороння
компанія — ми всі знаємо. Вирішили перевірити, чи точніше переконатися, що і в роботі ми такі ж талановиті, сумлінні, перспективні.
Заодно і кластери стануть ближчими один до одного, а ще зможуть
«позмагатися» на сторінках журналу.

ГЛУХІВ

Глухівський кластер, попри дощ і негоду в
Києві, зустрів ясним небом та привітними посмішками працівників. Тут же хазяйновито
ходили із самісінького ранку головний інженер Сергій Варнаков та куратор кластеру —
виконавчий директор групи Дмитро Купавцев. Воно й не дивно: почалася гаряча пора —
посівна.

Директор кластеру Микола Козлов каже, що
всі роботи йдуть за планом. «Ми вже активно
розгорнулися: підгодували всю озимину.
5-7 квітня стартувала посівна. Підготовлено
насіння: ячмінь, горох. Потім плавно пере
йдемо на сою. Поки що складається хороша
погода. Все контролюємо», — каже Микола
Козлов. І додає, що технічний парк кластеру
оновився. «Добре закупились: три трактори
John Deere, докупили спеціальні борони для
обробітку ґрунту. Взяли культиватор. Словом, чого нам не вистачало, то цьогоріч питання вирішили. Мріяли про самохідний обприскувач CASE — купили. Виробниче життя
стає з кожним роком усе динамічнішим: намагаємося не відставати від вимог часу», —
д ілиться Козлов.

Козлов М. В., директор Глухівського кластеру групи

ЖИТ ТЯ К ЛАСТ Е РІВ

Козлов розказує, що до Глухова нещодавно
приїздили американські вчені та консультували спеціалістів кластеру. «Хороші консультації надали нам. Приємно, що американці
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зайвий раз підтвердили те, що ми на правильному шляху. Насамперед, говорили про
особливості наших ґрунтів та які технології
вирощування для нашого регіону оптимальні. Ми вже на висоті, можна так у загальному
підсумувати враження американців. Але ще
багато моментів треба шліфувати.

У процесі вирощування врожаю важливе все:
і прогноз погоди, тобто вміти прогнозувати і
використовувати знання. Коли все вчасно посіяв, хорошим насінням, зробив обробку гербіцидами, вчасно зібрав. Тоді й врожай — як
планував. Хоча відхилення завжди можуть
бути: і на полі, і на папері. Головне, аби похибка була до 5%, а не 50%», — розмірковує
Козлов. Та додає, що в міжсезоння, крім консультацій, встигли ще й трохи повчитися.
«Взимку вчилися. Провели навчання агрономів, керівників підрозділів, начальників дільниць, інженерів. До нас приїздили фахівці з
провідних фірм. Наприклад, щодо насіння.
Спеціалісти з Monsanto прочитали лекції про
особливості роботи з насінням та гербіцидами. Якщо взяти гербіцид, то, здавалося б, вніс
та й забув. А ні. Є погодні умови, температурний режим. Треба чітко все виконувати. Від
препарату можна отримати різну віддачу, ми
хочемо максимальну», — розказує Козлов і
гордо демонструє конференц-зал, який кластер зумів організувати в рамках своєї контори. «Раніше зал орендували, тепер маємо
власний. Дуже зручно і комфортно», — каже
керівник кластеру і вголос мріє про круглі
столи та конференції, які Глухів зможе проводити в майбутньому. Тим більше, що команда
росте: і нові знання потрібні, і виховання корпоративної культури теж.

Керівник кластеру розповідає, що паралельно з виробничими питаннями намагаються
організувати і максимально зручні умови
роботи для працівників. «Побудували додатковий корпус у конторі. На другому поверсі
— готель. Ми мріяли про нього: приїздять
партнери, клієнти, постачальники, наші київські колеги. Тепер ми можемо приймати,
як-то кажуть, «на рівні». Крім того, зручно. Та
ще й економія часу. Це так би мовити — обличчя нашої компанії», — розповідає про будні кластеру Козлов. «Створили хороші умови
для елеваторників. Організували кухню, душову, роздягальні. Спеціалісти, що працюють
на елеваторі, отримали окремі кабінети», —
каже Козлов.

Нова кімната для переговорів

Нова кімната для переговорів
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І тут же заводить до кабінету, де працює
керівник елеватора.

Андрій Дмитрович, директор Глухівського
елеватора, сам про себе каже, що «він — начальник штабу. Добудовував другу чергу елеватора. І надалі хотілось би будувати, але на
все потрібні гроші».

Про робочий день починає так: «Тут зерно
приймаємо, тут вантажимо. Тут контролюємо роботу лабораторії. Які проблеми, питаєте? Ліміт газу, обсяги електроенергії, вечірній
максимум і денний. Постійно рахуємо, аби
оптимізувати витрати енергії».

Переводити елеватор на альтернативні види
палива досвідчений Дмитрович не поспішає.
А от його молодий та запальний колега Ярослав Андрійович, директор з питань будівництва та експлуатації елеваторних комплексів
групи, переконаний, що треба на елеваторі
встановлювати сушарку, котра працюватиме
на деревині, або на качанах з кукурудзи.

Юрченко А.Д., директор Глухівського елеватора

«Питання, як таку «махіну» (елеватор) перевести на альтернативне опалення. У скільки
обійдеться перехід?

www.rostokholding.com
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Одна справа, коли фермер встановив котел
для сушіння з продуктивністю 100 тонн на
добу. А коли потрібно забезпечити 3500 тонн
на добу, коли споживання газу на добу 50
тисяч кубів, то переведіть це у дрова і порахуйте», — уголос розмірковує Дмитрович. Та
додає, що, на його переконання, потрібно елеваторні потужності нарощувати та вдосконалювати. «Частину кукурудзи тримаємо в
біг-бегах. Не вистачає потужностей зберігання і є певні складнощі з логістикою та відвантаженням зерна. Як тільки будуть кошти, ми
поставимо ще одну сушарку. І силоси, силоси
потрібні», — каже Андрій Дмитрович.

Він переконаний, що, які б високі заробітки не
забезпечував бізнес, зайвих фінансів не буває,
тому потрібно ретельно планувати і розвиток
виробничих моментів, і про благоустрій та
комфорт працівників не забувати. У планах
елеваторного комплексу в Глухові — заасфальтувати майданчик біля елеватора, організувати велосипедні доріжки, стоянку для
автотранспорту, посадити газони.
Естафету планів глухівського кластеру на
2017 рік переймає начальник насіннєвої лінії
Віктор Петрович Полятикін.
«Майданчик зробили, тепер плануємо його
накрити. Зробимо навіси.
Одноразово можна буде розмістити до 2000
тонн насіння. Або добрива в мішках на період
вивантажити», — каже Віктор Петрович.

І підсумовує плани на сезон керівник кластеру Миколай Козлов, котрий на питання, під
яким девізом пройде сезон 2017 року, чітко та
швидко відповідає: «Виконати всі бюджетні
програми. Отримати врожай і за кількістю, і
за якістю».

Глухівський елеватор

ЖИТ ТЯ К ЛАСТ Е РІВ

Працівники елеваторного комплексу

Штика Я.А., директор з питань будівництва
та експлуатації елеваторних комплексів групи

Полятикін В.П., начальник насіннєвої лінії

Зберігання зерна в поліетиленових рукавах
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УЛАНОВЕ
Уланове торік відсвяткувало свій 600-тий День народження. Попри
кілька сторіч, село виглядає радісно та сонячно.
Господарство «Аграрні інвестиції» (один із підрозділів Глухівського
кластеру групи «РОСТОК-ХОЛДИНГ») зустрічає новенькими лавками у
парку біля машинного двору.
Привітний керівник Олексій Миколайович Жибик разом із кількома
односельцями і говорить, і відразу веде знайомити з підприємством.

«Минулого року відсвяткували 600-річчя Уланового. Щороку відзначаємо День села. Якщо
є ініціатива від сільської громади, то зазвичай підтримуємо. Думаю, що це хороша традиція», — каже Жибик.

Жибик О. М., директор ПП «Аграрні інвестиції»

Бачимо, парк зробили. Це загальне місце
відпочинку?
Так, парк доступний для всіх, всі жителі села
охоче приходять. Особливо гарно влітку, коли
працює фонтан. Далі — стадіон, там хлопці у
футбол грають. Бачите самі: розчистили територію, тепер намагаємося до ладу довести. Багато що вже зробили, а багато що треба зробити. Доріжки заасфальтувати, газони оформити.
Словом, є на що витрачати гроші.

Разом із громадою вирішуєте, що робити?
Ми соціальні угоди заключаємо з сільськими
радами. На прохання голів сільських рад фінансуємо проекти. Намагаємося на 100% задовольнити потреби села та громади.
Особливо Уланівській сільській раді пощастило, адже основна база тут. Іншим селам
трохи складніше. Насамперед, хотілося б дороги відремонтувати. Вірю, що в перспективі
«РОСТОК-ХОЛДИНГ» займеться і дорожнім будівництвом.

Окультурений парк за ініціативою Жибика О. М.

ЖИТ ТЯ К ЛАСТ Е РІВ

То, значить, треба добре попрацювати у сезон. Що наразі на полях? Підживили, сієте?
Так, пшеницю озиму підживили на площі
2021 га. Обробіток ґрунту провели.
Підприємство себе прекрасно почуває. Про нас
група піклується: дали три нові «Джон Діри»,
борону дискову дали, культиватор дали. Технічно підкріпили. Ще обіцяють.

Нова зона відпочинку для працівників групи та селян

Весна прекрасна, рання. Сприяє сільськогосподарському виробництву, дає можливість рано
вийти в поле. Найбільше сіємо кукурудзи —
5 298 гектарів на цей рік, а було 4 845 га. Пшеницю підгодували, ще буде ячмінь — 1154 га,
соя — 1145 га, соняшник — 1500 га.
Вирощуємо п’ять культур. Працюємо на території 7 сільських рад.
Яка ваша улюблена культура?
Усі. Минулого року соя добре вродила — 33,8 ц/ га.

Реально зібрати на полях 45 центнерів сої та
вище?
Складно сказати. Якби все залежало тільки від
нас, а так багато залежить від погоди. Позаминулого року соя виглядала не гірше минулорічної, але в 2015 році отримали тільки по 20 центнерів з гектара, тому що культуру засушило. А в
минулому році погодні умови дозволили отримати хороший урожай. Реально мати і 45, якщо
витримати технологію і погода змилується.

Які ваші очікування від цього сезону?
Щоб був на рівні минулого року, а ось щодо кукурудзи аби було краще: щоб не така волога була.
Що стосується абсолютних показників по наших
культурах, то можу похвалитись. Ми за минулий
сезон посіли перше місце з озимої пшениці, перше місце — з ячменю, перше — з сої, друге місце — з кукурудзи, третє місце — з соняшнику.
«Аграрні інвестиції» — це величина в межах
групи.

А далі…. Далі було диво. Поля озимини, а за горизонтом сідає сонце. Буквально кілька хвилин —
і керівник сучасного господарства переніс нас у
VIII століття.
Є біля Уланового давнє городище Звенигород.
Завдяки старанням працівників глухівського
кластеру відтворено основні елементи давньо
слов’янського містечка.
І поділ для звичного люду, і дитинець, де князі
жили. Багаторічні дерева, мох. Кришталева вода
з джерела. І тиша, що аж у вухах дзвенить.

Історичні пам’ятки
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Кластер в Ічні зустрів просторою територію, сонцем і ландшафтним дизайном перед вікнами головного офісу. Дивний, щоправда, на фоні сучасних газонів фасад ічнянського кластеру — мозаїка колгоспних часів:
колоски, колгоспниця, комбайнер — вводить в оману.
За фасадом — сучасний світлий затишний офіс, який гостинно презентував керівник кластеру — Ігор Коновалов.

Кілька років тому це була справжня колгоспна контора, — розповідає Коновалов. «За два
сезони ми її трансформували у сучасний офіс.
Ремонт фактично закінчили. Символічно поєднали свято Нового року та свято оновленого
офісу», — каже Коновалов.
Одну стіну в кабінеті займає ніша з нагородами.
Це й особисті відзнаки керівництва та працівників, подяки одному з акціонерів групи — Віктору
Кияновському, що опікується регіоном як депутат. Тут же кубки футбольної команди.

Головний офіс кластеру

«У нас тільки позитив: починаючи від офісу, закінчуючи полями, — є про що розказати, є що
показати», — каже Коновалов.
Сидимо в кабінеті, який директор кластеру ділить з колегами.

«Це мій кабінет. Ще тут працює Сергій Миколайович Юр’єв, наш головний технолог, агроном.
Ще працює з нами і Володимир Пашук. Кабінет
ділимо на трьох, за необхідності невеликі зустрічі, оперативки тут же проводимо».

ЖИТ ТЯ К ЛАСТ Е РІВ
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Коновалов анонсує, що з часом хоче оформити куточок-кімнату, аби спортивні досягнення
кластеру були доступні всім відвідувачам.

ІЧНЯ

До речі, традиційної приймальні в Ічні немає.
Є простора кімната, де можна випити кави, чи
провести коротку зустріч з партнерами. За необхідності пані Людмила, яка координує всю господарську діяльність, пригостить чаєм чи кавою.

www.rostokholding.com

Коновалов І. О., директор Ічнянського кластеру групи

І тут же розповідає, як зумів мотивувати працівників займатися спортом: дозволив по графіку
відвідувати спортивний зал під час робочого
дня. І потроху працівники включилися, а продуктивність праці виросла.
«Купили тенісний стіл, обладнали зал для силових занять. Хвилин на 40-45 ходимо», — каже
Коновалов.

Будується у кластері готель. «Хороший готель
виходить для своїх працівників. І хто приїхав у
відрядження, може оселитися, чи локальні працівники, чи партнери завітали», — розповідає
Коновалов.
І з задоволенням демонструє і паркову зону (яка
в процесі облаштування), пункт харчування.

Їдальня — для всіх. «Механізатор, головний спеціаліст, середній спеціаліст — усі харчуємося
однаково. Всі в одній їдальні, щоб не було потім
розмов: для одних ексклюзив, а іншим — прості
харчі», — каже Коновалов.
Ще Коновалов мріє обладнати зелену зону, організувати спортивні майданчики.
Окрім турботи про нинішніх працівників та
містян, проект із благоустрою території кластеру має ще й приховану мету: залучати молоді кадри. «І зелена зона, і майданчик додати
спортивний, тут же спортзал, офіс поруч, ферма
поряд. Прокладаємо інтернет. Словом, створюємо умови, комфортні для життя, роботи, відпочинку», — каже Коновалов. І додає: уявляєте
картинку? Навіть сімейні можуть приїздити і
починати працювати.

Більше того, в Ічні, аби потрапити працювати
в «РОСТОК», треба пройти певний конкурсний
відбір. «Почали позиціонувати того року правило «зароби право на роботу в Ічнянському
кластері». Два тижні стажування, без оплати. А
вже потім вирішуємо, приймати на роботу чи ні.
Є місцеві працівники, є студенти. Запровадили
своєрідні мотиватори між фермами. Ферма, яка
працює краще, ніж планувала, отримує фінансову винагороду. Відпрацювали місяць, подивилися результати і частину прибутку віддали тим,
хто продемонстрував плюс», — каже Коновалов.
І ділиться ще одним секретом. «Ще такий момент спрацьовує, як сімейність, родинні зв’язки.
На одній фермі у нас фактично працює сім’я.

Будівництво готелю для працівників та гостей

Окультурення парку
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Реконструкція молочних ферм

І кращі результати дає. Овчаренки. Син Євген
управляє фермою і зоотехнік. Потім перемістили
до нього ветлікаря, брата. І ще один брат — студент, теж взяли. Три брати на одній фермі працюють, а батько тим всім управляє», — розказує
Коновалов.
Його найбільша турбота та проект наразі — концентрація всього тваринництва в рамках Ічні та
модернізація молочного комплексу.

«Спочатку ми прораховували, запрошували консультантів, думали, помилялися, знову рахували.
А потім таки прийняли рішення ліквідувати чотири ферми, залишити дві й почати динамічно
розвивати бізнес», — каже Коновалов.
«Для початку оптимізували стадо. Маємо 1084
фуражні корови. Почали робити акцент на якість
молока. Починаючи з жовтня минулого року, корови замість 15 літрів молока дають по 25. Ми
вийшли на 25 літрів до 1 січня, наступний крок —
переступити рубіж у 25 літрів.

Ічнянський район є унікальним. Це — наймолочніший регіон в Україні. Тут фактично кожне село,
де є молочно-доїльний комплекс, продовжує
функціонувати. Причому має хороші результати.
Тут історично не знищувалось поголів’я, прекрасна зона для кормів», — розповідає Коновалов.

ЖИТ ТЯ К ЛАСТ Е РІВ
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Реконструкція молочних ферм

«Потім вийшли на класні показники кормової
бази. Купили доїльний зал, нині монтуємо», —
продовжує керівник Ічнянського кластеру. Шкодує, що трохи запізно — місяців на 4 — стартував.

У нього все розписано та продумано до дрібниць.
Каже, що звик брати відповідальність на себе та
приймати рішення. «У 2014 році, коли прийшов,
то одразу сказав, що беру відповідальність на
себе. Відтоді минуло багато днів, доводиться часом і сваритися з головним офісом, але ми відповідаємо за рішення та результати», — впевнено
каже Коновалов. «Дивлячись на великі компанії,
зрозумів, що треба віддавати ініціативу на місця. Модне слово «децентралізація» — дозволить
компаніям утриматися і розвиватися», — підсумовує Коновалов та запрошує на відкриття молочного комплексу в травні.

Спортивна зала, обладнана за останнім словом техніки

ЖИТ ТЯ К Л АСТЕ РІ В
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НОВГОРОД
Олексій Калита, директор Новгород-Сіверського кластеру, запевняє,
що вже повністю адаптувався серед містян і динамічно працює в полі:
злагоджено та організовано.
З Олексієм, попри обмаль часу та критичну завантаженість спеціалістів
у полі, адже посівна, спілкувалися по телефону й домовилися, що завітаємо згодом, подивимося, як росте горох та соя.
«Весняно-польові роботи в повному розпалі. На
сьогодні посіяли 966 га гороху і розпочали сіяти яровий ячмінь», — каже Калита.

Якусь техніку закуповували до сезону?
У цьому році придбали два нові трактори John
Deere. Купили їхні ж дві нові сівалки: одна —
пропашна, інша — зернова. Плюс новий культиватор. Придбали самохідний обприскувач
CASE Patriot.
Техніки на весняний комплекс робіт маємо
комплект, а от збиральної — поки що кластер,
на жаль, не має. Тому будемо наймати.

А під яким девізом пройде цей сезон?
Працювати на результат. Почали сіяти таку
культуру, як горох, адже працюємо у північному
регіоні країни, маємо проблему з підготовкою
ґрунту під посів озимих. А ось горох дозволяє і
клин озимих розширити (він хороший попередник під озиму пшеницю).
Також плануємо до збирання врожаю ранніх
зернових модернізувати наш елеваторний
комплекс в м. Новгород-Сіверський (Чернігівська область).

Посівна стартувала

Реконструкція
Новгород-Сіверського елеватора

Освячення об’єкту

ЖИТ ТЯ К ЛАСТ Е РІВ

Багато нині про добрива говорять…
Ми цього року вчасно запаслись мінеральними добривами. Ще до Нового року заключали
контракти, приблизно на 90% забезпечені мінеральними добривами і насінням. Сподіваємося, що все, включаючи технологію, зробили,
аби отримати високий урожай.
Крім рослинництва, кластер має і тваринництво. Поголів’я — 191 голова ВРХ, 87 фуражних
корів. За рік багато що вдалося. Якщо торік доїли 5 літрів молока, то наразі доїмо 16 літрів.
Залучаємо кваліфікованих спеціалістів. Є перші
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результати. Проблема кадрів — вона загальна,
ми співпрацюємо з Сумським аграрним університетом, дружимо з ректором, залучаємо молодих спеціалістів, навчаємо. Динамічно в цьому
напрямку ведемо роботу.

Не тільки виробничими питаннями живе
кластер. З сільськими радами співпрацюєте?
Так, щороку близько 600 тис. грн виділяємо на
соціальні проекти для розвитку сіл. Чим можемо, допомагаємо і школам, і фельдшерським та
медичним пунктам.
Разом із сільськими головами і директорами
шкіл, громадою села на початку року збираємось і обговорюємо, що необхідно зробити для
того чи іншого села в поточному році.
А ще група підтримує спортивний клуб.
Як плануєте підтримувати цього сезону і,
власне, чим можна гордитися клубу, чи є досягнення?
Так, спортивний клуб «Горислав». Там хлопці та
дівчата займаються боксом. Що вдалося? Цього року відкрили ще один зал. Зробили ремонт,
розширили, аби більше діток могли займатися
спортом.
Хоча боксерський клуб існує 3 роки, перші нагороди є.
Нещодавно дівчинка з клубу стала чемпіонкою
України у своїй версії.

Тепер буде у спортсменів новий стимул…
Переконаний, що так. А поки оновлюємо інвентар: боксерські рукавиці, груші, шоломи. Постійно підтримуємо поїздки на різні турніри.
Олексій Калита на пропозицію, про що би хотів сказати, а ми не запитали, просто та щиро
відповів: «Порівнюючи із минулим роком, ми
працюємо більш організовано. Разом розробили чіткий план весняно-польових робіт. Усі працюють злагоджено: і люди, і техніка. Всі спеціалісти бачать свою роботу, результати. І нам
подобається те, що ми робимо».

Незалежне оцінювання стану посівів озимих

Посівна стартувала

Спортивний клуб «Горислав», Подоляко І., директор спортклубу та Калита О. В., директор Новгород-Сіверського кластеру

ЖИТ ТЯ К Л АСТЕ РІ В
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Незмінний атрибут — великоднє яйце. Традиція розмальовувати писанки є фактично у
всіх народів. Яйце завжди символізувало нове
життя. У традиції розмалювання писанок так
багато творчості, світла, сімейного затишку та
родинного тепла. Особливо це дійство цікаве
дітям!

ВІЗЕРУНКИ
ВЕЛИКОДНЯ

Є чотири основні види святкових яєць: крашанки, писанки, драпанки, крапанки. Хоча
наразі існує ще більше назв і способів прикрасити яйця. Це можуть бути мотанки, клеялки…
а ще яйце-мозаїка, яйце-ліпнина, яйце-колаж та
яйце-відбиток. Щороку вмілі рученята вигадують усе нові та нові незвичні способи перетворення яйця у витвір мистецтва.
Креативні спеціалісти «РОСТОК Life» пропонують усім охочим розробити власний
проект великодніх яєць — красивих і промовистих!
Важливо все: і колір, і малюнки, і символи.
Ваше великоднє яйце має нести у собі добре послання.
Автори кращих робіт одержать подарунки
до свята Великодня та весни.
Най-най-найкращий та най-най-найгарніший витвір отримає титул «Великоднє яйце року» й, окрім основного призу,
стане власником призу-сюрпризу!

Великдень — одне з найвизначніших свят, якого з нетерпінням
чекають усі. Цей день особливий: родина може зібратися разом
за святковим столом. Це — одне з найрадісніших свят, адже
символізує початок нового життя.

КОНК У Р С

• Прояви свою творчу фантазію —
зроби Великоднє яйце своїми руками
• Надішли фото на адресу
pr@rostokholding.com
• У листі вкажи прізвище, ім’я, вік та
контактний телефон
• Приналежність до одного з кластерів
групи «РОСТОК-ХОЛДИНГ»
(Глухівський, Новгород-Сіверський,
Ічнянський) є обов’язковою

КО НК У Р С
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У Вінниці відбулися збори Федерації боксу України.
Олег Кравець визнаний кращим тренером України з боксу. Йому вручено іменний перстень, виготовлений із білого
золота.

На території Ічнянського кластеру групи «РОСТОК-ХОЛДИНГ» відбулася перша міжнародна матчева зустріч боксерських команд України,
Білорусі та Молдови.

Так минуло майже п‘ять років. А 15 жовтня
2014 стало справжнім святом і для тренера,
і для спортсменок. Тоді урочисто відкрився
відремонтований спортзал — справжня сучасна база для професійних тренувань.

Останні два сезони виявилися особливо
успішними для юних спортсменок. І дівчата
впевнено вийшли на європейський і світовий
рівні.
За команду України виступили одинадцятеро
ічнянців, вихованців спортивного клубу «Берег».

Тренер клубу — Олег Кравець — може пишатися собою. Результати вражають: 10 золотих
нагород та одне срібло!!!
«Срібна» медаль є і у вихованки клубу «Горислав», що діє на території Новгород-Сіверського кластеру групи.
18-річна Юлія Дем’яненко визнана найкращою спортсменкою турніру. Її виступ був,
справді, блискучий! До речі, свого часу Юля
виграла чемпіонат України з боксу серед дорослих.

Загалом команда України посіла перше місце!
«Срібло» забрала збірна Білорусі, на третій
сходинці — Молдова.
За всіма успіхами — напружена праця, тренування до сьомого поту. Не рік, не два, не три.
Спортивному клубу виповнилося вже сім років.
Починали свої заняття на базі дитячо-юнацької спортивної школи. Добрих умов для боксування не було. Як боксувати, коли навіть
рингу немає? Та дівчата зі своїм тренером
Олегом Кравцем наполегливо долали труднощі, набували майстерності і незабаром впевнено заявили про себе на обласному рівні.

СОЦІ А ЛЬНА В І ДПОВІДА ЛЬНІСТЬ

Ось хоча б торік. Уже в січні Катерина Рогова,
Анастасія Шпанюк, Кароліна Махно та Ольга
Возняк виступили на чемпіонаті України, що
проходив у Кривому Розі. І всі повернулися із
золотими медалями та вибороли право взяти участь у змаганнях чемпіонату Європи.
У квітні 2016 вісім вихованок Олега Кравця
виступили на обласному чемпіонаті й завоювали сім золотих та одну срібну медаль.
У серпні 2016 дівчата взяли участь у міжнародному турнірі з боксу, що відбувався у Сербії. Анастасія Шпанюк привезла додому золоту медаль, а Катерина Рогова — срібну. Важким випробуванням для наших дівчат став
чемпіонат Європи в Туреччині. Не тому, що
суперники були імениті та досвідчені. Судді
були відверто необ’єктивні. І попри це дівчата
зуміли вибороти два срібла та одну бронзу.

Склад команди клубу постійно поповнюється та оновлюється. Поряд із досвідченими
спортсменками на ринг виходять вчорашні
новачки. В останньому турнірі клуб представляли майстри спорту Кароліна Махно, Катерина Рогова, Ольга Возняк, Юлія Дем‘яненко,
Анастасія Шпанюк та кандидати в майстри
спорту Катерина Хижняк, Ярина Буренко, Катерина Ільченко, Антоніна і Юлія Пелешуки.
Хороші результати, за словами тренера, має і
Антон Шумейко, який досить успішно виступає на чемпіонатах області та України.

До речі, роботу тренера теж високо оцінили.
Кравець став кращим тренером області 2015
року. Також отримав статус заслуженого тренера України.
Як-то кажуть: до хорошого швидко звикаєш. Успіхи боксерок перестали дивувати та
вражати. «Роботу мало хто цінує», — зазначає Олег Кравець. Саме тому тренер і запропонував провести міжнародний турнір
в Ічні, на базі «Берега». Щоб удома всі побачили, чим саме займаються спортсмени.
Задум не тільки вдався, захід перевершив усі
сподівання. Хто не зміг побувати на захопливому спортивному шоу, той багато втратив.

СО ЦІА Л Ь Н А В ІД ПО В ІД А Л Ь НІ СТЬ
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ПРО АТРИБУТИ
ВЕЛИКОДНЯ
Великдень
кожен
сприймає
по-різному. Для когось це важлива релігійна дата, для когось —
чудова можливість провести час
із сім’єю, для когось — традиція
зустрічатися цілими родинами та
обговорювати все на світі. Свято
має чимало традицій. Із цим світлим днем пов’язано багато цікавих фактів та легенд. Окремі ви
знаєте, щось забули, а щось буде
для вас новим.

Найстаріша паска у світі була спечена у Страсну п’ятницю далекого 1821 року. Сімейну реліквію зберегла 91-річна уродженка Лондона Ненсі
Тітман. Дивина: паска не тільки не запліснявіла
за стільки років, але має аромат свіжоспеченої.
Більше того, на ній чітко збереглося зображення хреста, який зробив пекар під час випічки.
Ім’я творця майбутньої реліквії — Вільям Скіннер, який працював булочником. Кекс (традиційний великодній хліб у британців) спік свого
часу пра-пра-прадід Ненсі.

Крашанка — яйце, пофарбоване в один колір
(червоний, жовтий синій, зелений, золотавий…).

Сама Ненсі пишається своєю реліквією та готова передати її спочатку своїй дочці, а потім онуці. Пані Тітман сподівається, що кекс ще довгі
роки буде зберігатися в її родині, переходячи з
покоління в покоління. Паску дбайливо зберігають у спеціальній коробці. Знавці вражені здатністю паски не псуватися стільки років.

Крапанка — на поверхню яйця наносять крапочки воску (капають), а після того занурюють
яйце у фарбу. Коли поверхня яйця висохне, знову капають воском і занурюють його в темнішу
фарбу.

Мальованка — яйце, розмальоване гуашшю,
акварельними або навіть олійними фарбами з
допомогою пензлика.
Дряпанка (шкрябанка) — на поверхні яйця,
пофарбованого в темний колір, голкою або іншим гострим предметом видряпується візерунок, орнамент.

Писанка — яйце, поверхня якого покрита різнокольоровим розписом, з допомогою воску та
барвників.
Найбільше у світі великоднє яйце знаходиться на території Канади, в містечку Вегревілль,
розташованому на схід від Едмонтона і насе-

ЦІКА В І ФА К Т И

Титул найбільшого кондитерського великоднього яйця належить творінню рук аргентинських кондитерів з міста Сан Карлос де Барілоче.
Для створення яйця заввишки 8,5 метрів і діаметром 5,5 метрів знадобилося чотири тисячі кілограмів шоколаду! Робота тривала два тижні.

складена з 15 тисяч розфарбованих вручну писанок. Художниця Оксана Мась працювала над
дивовижним витвором майже рік. Писанки для
роботи розмальовували різні українці: і професійні художники, і друзі, і діти, і черниці. Мозаїчне панно «Погляд у вічність», вагою 2,5 тонни, відтворює очі образу Діви Марії й створене
за мотивами однієї з старовинних українських
ікон періоду бароко.

Фарбовані яйця розділяють на крашанки, крапанки, мальованки, дряпанки (шкрябанки) та
писанки.

РОСТОК LIFE

Де зараз яйце, запитаєте ви? Яйце продемонстрували публіці на центральній площі міста,
представники Гіннеса зафіксували рекорд, а потім його розламали на шматочки та розділили
між усіма присутніми.

А ось найбільшу паску спекли не в далекій
Канаді чи Аргентині. А в нашій країні. Сталося
це на Великдень 2011 року в селищі Ялта Першотравневого району Донецької області. Важила паска більше двох тонн, у висоту досягала
двох з половиною метрів. Загалом була розміром з цілу кімнату. Такою гігантською смакотою
змогли поласувати всі охочі.
Великдень — неймовірно прибуткове свято.
Одні тільки американці витрачають дев’ять мільярдів доларів на рік на подарунки та великодні частування. З них 60 мільйонів доларів витрачається на придбання великодніх зайців.

леному, переважно, етнічними українцями.
Його довжина становить 8 м, а ширина — 5 м.
Ця «писанка» вагою близько 2270 кг зроблена з уламків літаків. Виготовили пам’ятник на
згадку про українців, котрі першими приїхали
до Канади. Вона повертається за вітром, як гігантський флюгер, її видно здалеку на відстані багатьох кілометрів. Обхопити цей шедевр
зможуть 20 людей, а розбити — хіба що важка
артилерія.
Найбільша в Україні мозаїка з великодніх
яєць з’явилася у 2010 році в Софійському соборі. Унікальне панно — Пресвята Богородиця,
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ПРО СВЯТО
З УСЬОГО СВІТУ
Великдень — свято миру, добра
і перемоги життя над смертю. В
усіх християнських громадах дотримуються основних великодніх
ритуалів — це і відвідання святкового богослужіння, і фарбування яєць, і святкова здоба. Однак
кожна країна та народ мають свої
особливі традиції та символи.

НІМЕЧЧИНА
Саме в Німеччині вперше з’явився один із популярних символів Великодня — кролик, який
приносить у корзинці великодні ласощі. За
однією легендою, богиня весни та родючості
Еостра перетворила птаха у кролика, але він
продовжував нести яйця і ховав їх у саду. Інша
легенда пов’язана з біблійною історією про
Ноїв ковчег. Коли ковчег під час Великого Потопу наштовхнувся днищем на верхівку гори
Арарат, у ньому пробилась діра. Тоді кролик
закрив її своїм хвостиком і врятував усіх від
загибелі. Кролик — улюблений персонаж Великодня у німецьких дітей, адже батьки заздалегідь готують маленькі корзинки, кладуть
туди шоколадні яйця і цукерки та ховають їх у
будинку. А діти потім шукають гостинці від великоднього кролика.

Також у Німеччині є традиція плести з гілочок,
квітів та стрічок вінки, святити їх у церкві і
прикрашати ними будинки. У святкову суботу
в багатьох німецьких містах влаштовують Великоднє вогнище, що символізує перемогу над
зимою та прихід весни.

ЦІКА В І ФА К Т И

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ
Цікава традиція є в Англії: у ці святкові дні на
вулицю прийнято виходити винятково у новому одязі, адже це свято знаменує прихід весни і
початок нового життя.
Ще одна традиція — прикрашати храми, домівки і святковий стіл квітами, особливо білими
ліліями, що символізують материнство і непорочність. За легендою, богиня родючості Юнона, годуючи дитину, пролила трохи молока на
землю — у тому місці розквітли білі лілії.
Чистий четвер називають Четвер милостині —
у цей день монарх традиційно роздає у соборі
мішечок із монетами (кількість яких відповідає
віку монарха). Кожного року Єлизавета II проводить цю символічну церемонію у соборі одного
з міст Англії.

ФРАНЦІЯ

У Франції головним символом свята вважається
дзвіночок. Його дзвін символізує вічне життя і
радість. І дорослим, і дітям прийнято дарувати
шоколадні монетки: щоб гроші водилися.

ПОЛЬЩА

У Польщі найцікавіше починається на наступний день після Великодня, який називають
«Мокрий понеділок» — у цей день молоді люди
обливають одне одного водою, що символізує
вдачу, здоров’я та добробут. Ця традиція також
допомагає молодим панянкам зрозуміти, кому
вони подобаються.

ІСПАНІЯ

Невід’ємною частиною свята в Іспанії є релігійний
Великодній хід, під час якого розігруються Страсті Христа. Учасники процесії проходять вулицями в гостроконечних ковпаках з отворами для
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очей, уособлюючи собою грішників, які каються.
Також прийнято прикрашати пальмові гілки —
щороку родини змагаються у цьому мистецтві.

ІТАЛІЯ

Жителям і гостям столиці Італії випадає особлива радість — вийти на площу Ватикану, де сам
Папа Римський читає великодню проповідь.
Святковий стіл в Італії неможливо уявити без
коломби. Це кекс, що нагадує паску, має лимонний аромат, вкритий мигдальною глазур’ю. Ця
випічка може мати форму голуба або хреста.
Святковий
понеділок
італійці
називають Pasquetti (Маленький Великдень) — у цей
день вони йдуть на пікнік і проводять час із рідними та друзями.

НОРВЕГІЯ

У Норвегії зазвичай прикрашають будинки жовтими нарцисами і зображеннями курчат, тому
міста в ці дні стають яскраво-жовтими.
Має Норвегія унікальний феномен — великодні детективи. Неймовірно, але там у цей час усі
традиційно дивляться детективи по телевізору
і читають гостросюжетні романи цього жанру.
Вважається, що початок цій традиції поклала
реклама детективного роману, яку видавництво
Gyldendal розмістило в газетах у Вербну неділю
1923 року. Однак самі норвежці зізнаються: у них
таке спокійне життя, що часом не вистачає гостроти відчуттів. Тим більше, що у вихідний за
містом що ще робити, як не читати детективи?

БОЛГАРІЯ

Болгари до Великодня переймаються таким питанням: потрібно обов’язково отримати новий
глиняний горщик або миску, аби на свято викинути його з вікна чи просто розбити об землю.
Розбитий горщик знаменує собою перемогу сил
добра над злом, а глиняний черепок, підібраний
у цей день, обов’язково принесе щастя.

ШВЕЦІЯ І
ФІНЛЯНДІЯ

У Швеції і частині Фінляндії в четвер (або в
Страсну п’ятницю) перед Великоднем відбува-

ється щось на зразок «міні-Хеллоуїна». Маленькі
дівчатка одягають лахміття і старий одяг. Найчастіше їхнє вбрання складається з величезних
спідниць та хусток. У такому вигляді дівчатка
ходять від дверей до дверей з мідним чайником
і збирають частування. Кажуть, що існує давнє
повір’я: відьми летять на німецьку гору Блокула
в четвер перед Великоднем і влаштовують шабаш. Згідно з легендою, коли вони поверталися
назад, предки шведів і фінів запалювали багаття і лякали нечисть. Також люди стріляли в повітря і малювали хрести на будинках і коморах,
щоб відлякати нечисту силу. У наш час традиція
жива: у дні перед Великоднем шведи та фіни запалюють багаття і запускають феєрверки.

США

В Америці популярною є великодня забава —
катання яєць по газону. Учасники мають спускати великодні яйця зі схилу, і виграє той, у кого
яйце далі «пробіжить». Найбільше змагання відбувається на газоні поблизу Білого дому.

ЛАТИНСЬКА
АМЕРИКА

У деяких латиноамериканських країнах і окремих частинах Греції прийнято підвішувати
опудало Іуди, який зрадив Христа, та спалювати
його.

БЕРМУДСЬКІ
ОСТРОВИ

На Бермудах у Страсну п’ятницю запускають великодніх повітряних зміїв. Легенда свідчить, що
колись один бермудський вчитель хотів наочно
показати місцевому населенню, що Христос вознісся на небо. Нині, щоб вшанувати пам’ять про
Христа і його Воскресіння, жителі Бермудських
островів запускають у небо красивих повітряних зміїв.

ЕФІОПІЯ

Святкування Великодня в Ефіопії збігається з
нашим. Ефіопія — це одна з найдавніших держав у світі і єдина традиційно християнська
африканська країна. Ефіопи живуть за східним
православним календарем і тому іноді святкують Великдень пізніше, ніж західні християни.
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ПРИКМЕТИ ТА
ПОВІР’Я
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ЗАПИШІТЬ У
КАЛЕНДАР ПОДІЙ
З 13 квітня по 28 квітня 2017 року в Києві в
межах Великодніх свят відбудеться театралізовано-мистецьке свято «Фестиваль писанок». Місце дії — історичний центр столиці,
поміж Софією Київською і Михайлівським
Золотоверхим монастирем. Захід покликаний підтримати і популяризувати українські
народні традиції, сприяти розвитку народного мистецтва, вивченню культури та історії
українського народу на прикладі феномену
писанок.

Чекайте багатий врожай і тепле літо, якщо на Великдень у небі яскраво сяє сонце і немає жодної хмарки.
Якщо в цей день проллються дощі, таким і залишок весни буде.

Сонячна погода на другий день — чекайте дощове літо, а хмари на небі принесуть посушливе
літо.

Вийшовши на вулицю після розговіння, озирніться довкола. Те, що впало в очі першим, може
стати вашою справою і приноситиме прибуток. Подумайте над цим.
У день Світлого Воскресіння не можна працювати: гуляйте, спілкуйтеся з друзями та близькими. Найголовніше — не пускайте в душу темні думки, радійте життю. У цей день можна тільки
доглядати за маленькими дітьми і тваринами.

Той, хто першим повернеться додому після великодньої літургії, обов’язково зустріне успіх на
своєму шляху.
Молоді дівчата, щоб привабити нареченого, під час ранкового богослужіння повинні вимовити
фразу: «Воскресіння Христове! Дай мені нареченого холостого!»
Якщо після «христосування» ваша крашанка витримала удар і навіть не тріснула, чекайте в
цьому році щастя і здоров’я.

ЦІКА В І ФА К Т И

У цьому році на Софійській площі збираються
показати рекордну кількість мега-писанок —
585 штук. 374 з них будуть розписані українськими художниками в авторському стилі —
їх розмістять на Софійській площі. На Михайлівській площі будуть виставлені інші писанки, що презентують традиційні розписи регіонів України, а також розписані дітьми. Тут же
буде зона дитячих розваг. Також на території
великоднього містечка буде представлена
Всеукраїнська колекція великодніх писанок, яка налічує
25 000 експонатів.
На Володимирському проїзді
буде організовано Великодній
ярмарок та Ярмарок садівництва. А в парку «Володимирська гірка» розмістяться лаунж-зона, зона майстер-класів,
ярмарок живопису і ярмарок
хенд-мейду.

Усі охочі можуть приєднатися
до заходу, отримати заготовку
яйця зі склопластику й акрилові фарби. Відтепер заготовка
яйця буде відповідати світовим
стандартам краси, щоправда не писанок, а жінок: ті самі
90:60:90, з яких 90 см — висота,
60 см — ширина.
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АДРЕСИ ЕЛЕВАТОРІВ
Адреса головного
офісу групи «Росток-Холдинг»:

Елеваторнии комплекс
в м. Глухів
на базі ТОВ «ШАЛИГИНСЬКЕ»
Украıн
̈ а, 41470, Сумська обл., м. Глухів,
вул. Рильськии шлях, 1а
Тел.: +38 (067) 505 39 01

Украıн
̈ а, 01004, м. Киıв,
̈
вул. Велика Васильківська, 23-Б
тел.: +38 (044) 581-51-01
факс: +38 (044) 581-59-89
тел.: +38 (044) 364-23-21
факс: +38 (044) 364-23-22

Елеваторнии комплекс
в м. Ічня
на базі ТОВ «КОМБІКОРМНИК»
Украıн
̈ а, 16700, Чернігівська обл.,
Ічнянськии р-н., м. Ічня,
вул. Залізнична, 36
Тел.: + 38 (098) 699 69 99

secretar@rostokholding.com
www.rostokholding.com

ТОВ «Новгород-Сіверськии
елеватор»
Украıн
̈ а, 16000, Чернігівська обл.,
м. Новгород-Сіверськии,
вул. Вокзальна, 15
Тел.: + 38 (098) 406 56 37

ПІДПИСКА
Якщо Ви хочете постійно отримувати видання
РОСТОК Life, просимо надіслати Ваші дані
(ПІБ, Телефон, E-mail) на адресу

pr@rostokholding.com

Засновник: ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ», 01004,
м. Киıв
̈ , вул. Велика Васильківська, 23-Б
Тел.: +38 (044) 581-51-01
Факс: +38 (044) 581-59-89
E-mail: secretar@rostokholding.com

Виключне маинове право на матеріали, надруковані в корпоративному
виданні «РОСТОК Life», належать ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ».
Концепція, зміст та дизаин є інтелектуальною власністю видавця.
Якщо Вам цікавии передрук та використання матеріалів, просимо
надіслати запит на e-mail: pr@rostokholding.com.
Дизаин і верстка:
ANTARGO Creative Design Studio
www.antargo.com.ua

