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призначено керівником ТОВ «Ворожбалатінвест» Миколу Штукіна. Ми
знали, що це досвідчена людина, заслужений працівник сільського
господарства, має орден від України «За заслуги ІІІ ступеня». Але
навіть уявити не могли, наскільки круто і дуже швидко разом із ним
зміниться життя територіальної громади.

У найкоротші строки те саме підприємство, з тією ж самою
матеріальною базою і з тими ж людьми  стало не впізнати.  Наявні
будівлі, технічні приміщення, загалом уся техніка, земля немов
умилися – зникли бур’яни, безлад і захаращеність. А головне – великі
врожаї стали отримувати.

Лише через рік (!) його роботи, у 2010-му,  ветеран праці колишнього
СПТУ № 36 Г. Д.  Плахотников, побувавши у господарстві, заявив:

«Покажіть мені вашого керівника – я потисну йому руку за те, що зумів навести порядок і вивести господарство в
передовики». А потім зайшов у сільську раду і озвучив свій висновок: «А він естет, цей Микола Олексійович. Нарешті на
нашу землю прийшов справжній господар. Слава Богу!»

По суті, один зі старійшин села висловив загальну думку людей, оскільки проблеми територіальної громади для нового
керівника стали і його проблемами, і його головним болем, бо почав допомагати їх вирішувати. А підтвердилася ця
думка про  директора ТОВ «Ворожбалатінвест», коли на минулих виборах до місцевих органів влади люди довірили
Миколі Штукіну представляти їхні інтереси у Лебединській районній раді. Тим більше, що знали  – досвід депутатської
діяльності у Миколи Олексійовича є. Він був депутатом Глухівської райради, два скликання депутатом Сумської
обласної ради.

ТОВ « Ряснянське» М. О. Штукін очолив лише у лютому 2014 року. Але, усього за рік: зросла врожайність,
продуктивність у тваринництві, знизилася собівартість продукції.  На сьогодні трудівники господарства  мають роботу,
гарантовану заробітну плату, господарство продовжує розвиватися.  ТОВ «Ряснянське» зараз найбільший виробник
свинини в області (поголів’я свиней за останній рік зросло до 10000 голів).

Головний бухгалтер ТОВ «Ворожбалатінвест»  В. Г. Марченко  влучно сказала про Миколу Олексійовича: «Людина, для
якої немає нічого неможливого. Незалежно від обставин, будь-яке питання він вирішує всебічно, прораховуючи на
кілька кроків уперед.

І це стосується не тільки сфери виробництва, а й допомоги селам. Бо за кожною цифрою площ та врожайності  (на
сьогодні у ТОВ «Ворожбалатінвест» і ТОВ «Ряснянське» в обробітку маже 13 тисяч га землі) для нього, перш за все,
стоять люди, пайовики, яким виплачується до 5% за оренду їхньої землі. Про високий рівень господарювання і
державницьке мислення Миколи Олексійовича свідчить і той факт, що сьогодні на базі ТОВ «Ворожбалатінвест» діє
філія кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії Сумського національного аграрного університету. А всі оці
перетворення за короткий час стають зрозумілими, коли усвідомлюєш: Микола Штукін – із тих особистостей, які творять
історію».

Кожен із нас залишає свій слід на землі. У Миколи Штукіна він не тільки на полях і у долях людей, а й у духовності. За
його ініціативи і сприяння зведено церкву Покрови Пресвятої Богородиці в селі Гринцево, відрожено Спасо-
Преображенський собор у  Ворожбі.

3 червня у  М. О. Штукіна – ювілейний день народження. Від імені територіальних громад вітаємо Миколу Олексійовича
зі святом. Бажаємо здоров’я, сил, терпіння і наснаги творити добро на землі на благо нині живущих і майбутніх
поколінь.

Колектив редакції газети «Сумщина» приєднується до усіх багаточисельних побажань і привітань ювіляру.

Від щирого серця зичимо Миколі Олексійовичу Штукіну міцного здоров’я, козацького гарту, розширення кола
однодумців, здійснення всіх планів і сподівань на благо рідної Сумщини і всієї України.

Юрій КАНТОР, сільський голова Ворожбянської сільської ради,

Віктор ДИКИЙ, сільський голова Гринцівської сільської ради
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Сумська область: рятувальники
визволили 2 людей із деформованих в
ДТП авто

Admin 2018-12-22

21 грудня о 07:44 на лінію екстреного виклику «101»

надійшла інформація про необхідність надання допомоги.

За попередніми даними, поблизу с. Алтинівка

Кролевецького району стався наїзд на металеву опору

автомобіля Daewoo «Lanos». На місце ДТП прибуло

відділення чергового караулу ...

Сумська область: упродовж ранку
вогнеборці врятували 5 людей під час
пожеж

Admin 2018-12-22

22 грудня о 05:07 до Служби порятунку «101» надійшло

повідомлення про пожежу будинку по вул.Набережній у

м.Тростянець. На гасіння направили відділення чергового

караулу 24-ї державної пожежно-рятувальної частини. Як

було встановлено, загоряння сталося в підвалі

неексплуатуємого ж...

На Сумщині поліція розшукує безвісті
зниклу матір двох дітей

Admin 2018-12-22

Путивлянка Людмила Толстокора 21 грудня пішла з дому і

до теперішнього часу її місце знаходження не відоме.

Поліція вживає заходів щодо її розшуку і розраховує на

допомогу небайдужої громадськості. 21 грудня до

Путивльського відділення поліції звернулась жінка і

повідомила, що б...

ОСТАННІ НОВИНИГімназисти ознайомилися з роботою органів влади області 19.12.2018 - У центр, де проживають діти чиї сім’ї потрапили у складні життєві
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