— лідер на Сумщині
та в Європі
ЧВЕРТЬ СТОЛІТТЯ
РОЗВИТКУ
У вересні 2018-го виповнилося вже 25 років «Заводу Кобзаренка» — флагману українського сільськогосподарського
машинобудування, продукція
якого сьогодні широко відома в
усьому світі. А з чого ж все починалося?
Все починалося на зорі української незалежності. Молодий і
амбіційний агроном із Липоводолинщини Анатолій Кобзаренко потрапив у число претендентів на поїздку до Німеччини. Це
зараз, при безвізі, їдуть хто хоче
й куди хоче, а тоді, за радянської
влади, хай і на її останніх подихах, мандрівка за кордон, та ще й
не туристична, була швидше винятком із правил. І Анатолій свій
шанс не втратив — поїхав, щоб
повернутися не тільки повним
вражень, а й планів, що виявилися доленосними. Інший би накупив собі джинсів та й приїхав
назад із розповідями про красиве заморське життя. Кобзаренко
ж віз додому особливий багаж
— німецькі інструменти, які колись бачив тільки на картинках,
і тверде переконання, що треба
щось змінювати — люди он як
живуть, невже ми не такі?
…1993-й. Анатолій Кобзаренко починає підприємницьку діяльність як робітник і директор
в одній особі, створивши українсько-німецьке товариство «Флігель», яке налагодило випуск
тачок та візків для присадибного
господарства.
У 2008 році товариство перейменоване в «Завод Кобзаренка». Розпочавши з нуля, за
двадцять п’ять років підприємство стало лідером українського
сільськогосподарського машинобудування. Сьогодні ТОВ «Завод Кобзаренка» — це виробник
номер один тракторних причепів в Україні. Він виготовляє
20 видів причепів, 5 видів перевантажувальних бункерів, 10
видів цистерн для води, жижі та
засобів захисту рослин, 20 видів
різноманітних шнеків, причепи
для перевезення тюків соломи,
зернопакувальне обладнання,

відвали й ковші, теплогенератори на трісках і соломі, розкидачі
міндобрив та іншу техніку.
Зараз техніка «Заводу Кобзаренка» постачається до 30
країн світу. У 2018 році додалися Італія та Південна Корея
до вже давніх країн-партнерів:
Румунії, Польщі, Німеччини,
Швейцарії, Угорщини, Болгарії, Чехії… У планах — відкриття ринків Ірану, Індії та США.
Величезна увага приділяється
виставковій діяльності. Щороку завод бере участь у 25-30 виставках і в Україні, і переважно
за кордоном.
На підприємстві, яке розвивається прискореними темпами,
працює 800 робітників та інженерно-технічного персоналу. Середня зарплата за рік 11-12 тисяч
гривень. Співробітники із довколишніх сіл та міст довозяться сучасним транспортом. А це
означає, що вісім сотень родин із
Липоводолинського, Роменського й Недригайлівського районів
не відправили своїх годувальників на заробітки в столицю чи за
кордон, а повноцінні сім’ї разом
виховують своїх дітей і живуть у
добробуті, який забезпечує достойний заробіток працівників
заводу. Сьогодні підприємство
готове прийняти на роботу фахівців з районів Сумщини, надаючи їм можливість проживання
у готелі, який діє при заводі, і
працювати вахтовим методом
Для діяльності заводу характерний постійний розвиток.
Оновлюється й розширюється виробництво. В оновлення
інфраструктури
минулоріч
вкладено 70 млн грн в Україні і
50 млн грн — у Польщі, де споруджено завод з виробництва
сільськогосподарської техніки.
За підсумками 2018 року товарообіг «Заводу Кобзаренка»
склав більше мільярда гривень.
В Липовій Долині на території
підприємства постійно здійснюється переобладнання та оновлення приміщень для роботи.
А 19 грудня 2018-го, якраз на
Святого Миколая, запрацювало

Анатолій Кобзаренко, директор ТОВ «Завод Кобзаренка».
виробництво в м. Ромни. Засновник і керівник Анатолій Кобзаренко особисто провів офіційну
презентацію підрозділу, перерізавши червону стрічку в цеху
з виробництва багатоцільових
причепів для сільгосптехніки
за європейськими стандартами
якості й технологічними вимогами.
Декілька мільйонів гривень
для відкриття філії в Ромнах
витрачено не тільки на основне
виробництво, а й на розвиток
відносно нового напрямку альтернативної енергетики — виготовлення деревних трісок.
Крім безпосередньо подрібнення сировини, запроваджується її сортування на декілька
фракцій, бо найдрібнішими трісками, виявилося, топити вдвічі
вигідніше, ніж паливними пелетами.
«Найбільше прагну, щоб цю
вигоду усвідомили по всій Україні. Адже використання такого
дешевого джерела тепла в окремих районах не дасть помітного
ефекту для держави, а його повсюдне поширення забезпечить
міцне підґрунтя для енергетичної незалежності Батьківщини»,
— впевнений амбіціозний керівник.

Крім цього, у 2019 році ТОВ
«Завод Кобзаренка» придбав
нову техніку, яка дозволяє сьогодні зносити аварійні дерева
та спилювати гілки, надавати
послуги з технічного обслуговування систем освітлення вулиць,
громадських місць і світлофорів.
Такі види робіт зараз проводяться в Ромнах.
Ще днями викуплено ПРАТ
«Завод Тутковського», що по
вул. Полтавській у Ромнах. І вже
очікують делегацію з Італії на
предмет створення українськоіталійського підприємства, яке
вироблятиме осі для автотранспорту. Це відкриє шлях для виконання оборонних замовлень.
А пізніше, коли освоять виготовлення приводної осі, планують
розпочати там же виробництво
бронетранспортерів.
А це в цілому — розвиток економіки не лише регіону, розвиток території, нові робочі місця,
відновлення діяльності підприємств, які останні роки були вже
збитковими і на межі закриття.
Планується на цій же території
підприємства електростанція з
вигідним тарифом для населення, теплиця, яка забезпечуватиме свіжими овочами не тільки
роменців, а й мешканців сусідніх

районів. Також ремонт клубу,
який діяв колись при підприємстві. Є бачення зробити там
сучасний спортзал, щоб мали
змогу займатися спортом, тренуватися і проводити з позитивом
вільний час мешканці мікрорайону Засулля, а за бажанням всі
роменці, хто веде здоровий спосіб життя. Відкриття має відбутися вже у вересні.
ТОВ «Завод Кобзаренка» —
найбільший платник податків
у Липоводолинському районі і
позитивний соціальний партнер. У 2018 році підприємство
сплатило 136,9 млн грн до бюджетів різних рівнів (за 5 місяців
2019-го — 46,9 млн грн). Але цим
вклад підприємства в розвиток
регіону не обмежується — в багатьох напрямках діють соціальні програми, що фінансуються
його коштами, підтримуються
спортивні секції, проекти і заходи на умовах соціального партнерства, організовуються вже
відомі не лише в Україні змагання з мотокросу, концертні програми за участю відомих українських виконавців.
За можливості надається
адресна допомога на лікування
дітей.

АНАТОЛІЙ КОБЗАРЕНКО: «УСПІШНІ ЛЮДИ ВИКОРИСТОВУЮТЬ
ТОЙ ЧАС, ЯКИЙ ІНШІ ВИТРАЧАЮТЬ ДАРЕМНО»
З розвитком сучасних технологій сьогодні, напевно,
практично неможливо уявити
роботу на полях без потужної
сільськогосподарської техніки.
Саме така техніка, понад 30 її
одиниць, була презентована на
Дні поля, що вперше був організований і проведений ТОВ
«Завод Кобзаренка» торік у вересні.
Тоді на підприємстві зібралися 100 представників із 12 країн
світу. Крім закордонних партнерів «Заводу Кобзаренка», участь
у Дні поля і святкуванні 25-ї річниці підприємства взяли понад
400 українських аграріїв, які скористалися можливістю дізнатися
про новинки техніки.
— Ми проводимо День поля
для того, щоб ви повірили нам,
ознайомилися з нашим виробництвом, побачили, що робиться все з якісних матеріалів, і
прийшли до нас по техніку, — зазначив під час урочистої частини директор і засновник заводу
Анатолій Кобзаренко.

Про роль підприємства в розвитку економіки регіону та України висловилися підприємствапартнери з України та далекого
зарубіжжя, керівництво району,
представники Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України, Міністерства аграрної
політики та продовольства України.
Після офіційної частини,
що відбулася в Липовій Долині, запрошені оглянули три демо-ділянки. В польових умовах
спостерігали за роботою різноманітної техніки для ефективного агробізнесу, знайомилися з її
характеристиками й перевагами.
Велику зацікавленість викликали новинки заводу 2018 року:
тракторний самоскидний напівпричіп із тристороннім розвантаженням ТСП-16т, вакуумний
напівпричіп-цистерна ВНЦ-36
з об’ємом бочки 36 кубів, стрічковий навантажувач СН-350/22
довжиною 22 метри, зернопакувальна машина з пониженим
бункером та електродвигуном

ЗПМА, задній
борт до причепа
«Атлант», який
служить для перевантаження
буряків в автомобіль,
візок
для транспортування жаток
ПЖ-12, перев а нт аж у в а льний наземний
бункер БНП-3
для паралельного завантаження вагонів
(завантажує і
розвантажує
вагони, рухаючись уздовж
потяга, таке обладнання вже
відправлено до
Південної КоНа демонстраційному майданчику.
реї та Німеччини), тюковіз
для прямокутних тюків ПТ-16
Ще один етап зустрічі — від«Квадро» (агрегат, який збирає, відування
зерносушильного
переміщує і складає прямокутні комплексу, що працює на трістюки).
ках. Присутні були вражені його

показниками роботи: більш ніж
утричі дешевше за газ. Також побачили в дії техніку для заготівлі
палива.

МОТИВАЦІЯ ДЛЯ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ
«Добивається успіху той, хто
попереду», — не раз повторював директор, розповідаючи
про завод. І добре, якщо людину, яка бажає чогось досягти в
житті, є кому підтримати. Саме
з такою метою Анатолій Кобзаренко започаткував проект
«Лідер», завдяки якому прагне
допомагати молоді, яка справді
хоче стати успішною в житті, а
разом з тим і презентує діяльность власного підприємства.
Коли Анатолій Кобзаренко
розповідає про історію успіху
свого підприємства, то згадує і
особисту наполегливість, і ази
ефективної економіки, почерпнуті в німецьких фермерів та
промисловців, і приклад підприємців із відомими на весь світ
іменами.
Знайомство з виробництвом
відбувається безпосередньо в
цехах, де трудяться більше 800
робітників, інженерів, спеціалістів різного профілю. Анатолій
Кобзаренко показує найсучасніші пристрої та устаткування, за
допомогою яких підприємство
випускає конкурентоспроможну
на світовому ринку сільськогосподарську техніку.
Звісно, багато машин й ме-

Студенти з Роменщини на екскурсії.
ханізмів екскурсанти бачать
вперше, тому захоплено роздивляються, як вони працюють,
спостерігають, як результатом
цього потужного виробництва
стає сучасна сільськогосподарська техніка, що користується
попитом серед фермерів і сільгосппідприємств у 36 країнах
світу. Одночасно слухали розповідь засновника й керівника
заводу про історію підприємства
— від перших його кроків до сьо-

годення.
— Треба не боятися і починати. Не сидіти склавши руки, а
діяти. Тоді й буде результат, —
наголосив Анатолій Кобзаренко.
— Я почав 25 років тому з того,
що зацікавився пропозицією побувати в Німеччині. Для цього
потрібна була одна умова — знати мову. Почав учити її з нуля
— щодня, наполегливо, 20-30
хвилин повторюючи слова й речення. Згодом, коли потихеньку

Анатолій Кобзаренко демонструє новітнє обладнання.

почав думати німецькою, заповнив заявку на поїздку і в пункті «володіння мовою» упевнено
написав: «досконало». Ризикнув
і… мене відібрали для подорожі
— єдиного з області.
Далі Анатолій Кобзаренко робив ще багато ризикованих кроків: і тоді, коли залишив посаду
головного агронома в колгоспі та
пішов на «свій хліб», відкривши
приватне підприємство; і тоді,
коли брав на роботу перших
працівників та разом із ними у
власному гаражі виготовляв тачки, якими згодом наповнив ринок України; і тоді, коли придбав
виробничі площі колишньої
«райсільгоспхімії» та автоколони й обладнав цехи з виробництва тракторних причепів; і тоді,
коли почав будівництво заводу в
Польщі…
— Ви повинні розуміти, що
хороші спеціалісти робітничих
професій потрібні тут, у нас, в
Україні, — зазначає Анатолій
Кобзаренко під час екскурсій.
— Але якщо вже хочеться побачити Європу, то ми будуємо завод у Польщі. Наприкінці року
плануємо його запускати. Там

також працюватимуть робітники з України, яких возитимемо
вахтовим методом. Європейська
країна, європейські умови виробництва, європейська зарплата — і все це для вас, тих, хто
хоче стати успішним…
Завжди екскурсію закінчує
Анатолій Кобзаренко в заводському спортивному залі. Так,
студенти, наприклад, з цікавістю оглядали під час однієї такої
екскурсії сучасні тренажери,
примірялися до них. Говорили
про спорт. «А хто скільки може
підтягнутися? Я в свої 53 роки —
шістнадцять разів…» — сказав
Кобзаренко. Таким результатом
могли похвалитися лише декілька юнаків. Але задумалися, мабуть, багато присутніх. І не лише
про фізичну підготовку, а й про
те, що стати лідером — непросто, але можливо. Цьому є реальне підтвердження.
— Як вам екскурсія? — поцікавилася в студентки.
— Дуже круто, — відповіла
дівчина. — Хотіла б тут працювати, особливо в інженерному
відділі. Після коледжу планую
вступати до вишу.

СПІВПРАЦЯ ІЗ СЛУЖБОЮ ЗАЙНЯТОСТІ
Спільна ініціатива, налагоджені
комунікативні
зв’язки керівництва Служби
зайнятості і «Заводу Кобзаренка» дають можливість
працевлаштування мешканцям нашого краю.
Про це та багато іншого з
історії створення, сьогодення
і подальших планів Анатолія
Кобзаренка дізнаються учасники Дня відкритих дверей
на заводі для безробітних,
які стоять на обліку Служби
зайнятості. Так, наприклад,
з Ромен комфортабельним
автобусом «Заводу Кобзаренка» в Липову Долину приїхало понад 50 безробітних
громадян, які перебувають
на обліку в Роменській філії
Сумського обласного центру
зайнятості, щоб на власні очі
побачити умови праці на під-

приємстві, дізнатися про перспективи працевлаштування.
Бо, як мовиться, «краще один
раз побачити, ніж сто разів
почути».
Анатолій Кобзаренко зустрів гостей і розпочав екскурсію з першого цеху. Власне, саме там уперше в Липовій
Долині запрацювало виробництво, звідти розпочалися
розбудова заводу, збільшення
території, зростання масштабів виробництва.
Учасники Дня відкритих
дверей побачили в цехах обладнання й верстати, аналогів
яким немає в Україні.
Як зазначив директор Роменської міськрайонної філії
Сумського ОЦЗ Андрій Клименко, головна мета Служби
— щоб безробітний і роботодавець якомога швидше зна-

йшли один одного. Для цього
й проводяться такі заходи.
Крім того, Служба зайнятості
може направити безробітного
на навчання чи перенавчання
для отримання нової робітничої спеціальності, котра
виявиться затребуваною на
ринку праці.
В свою чергу Анатолій Кобзаренко повідомив, що згодом, за 1-2 місяці, буде потреба в токарних спеціальностях:
— Шукатимемо як в Україні, так і серед тих, хто має відповідний досвід, проте поїхав
на заробітки до Польщі чи
куди-інде. Для цього створимо гідні умови праці й дамо
достойну зарплату. З початку
2019 року за сприяння Роменської і Липоводолинської
філій Служби зайнятості на
завод було працевлаштовано

Анатолій Кобзаренко біля родинного герба.

Потенційні працівники знайомляться з умовами роботи у ТОВ «Завод Кобзаренка».

14 осіб за різними спеціальностями. Укомплектовується
виробничниками філія ТОВ
«Завод Кобзаренка» в м. Ромни.
Також Анатолій Кобзаренко зауважує, що проживання
поза межами Липової Долини
не повинне хвилювати людей.
Сьогодні налагоджено підвезення до заводу й додому

після роботи працівників із
довколишніх населених пунктів зручними та комфортабельними автобусами. Майже
всі вони саме так і дістаються
місця роботи.
Тож вже сьогодні підприємство готове прийняти на
роботу спеціалістів з найближчих районів – Буринського, Конотопського.

ОБРІЇ ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІД АНАТОЛІЯ КОБЗАРЕНКА
Інноваційний
липоводолинський, а віднедавна
й роменський підприємець
Анатолій Кобзаренко презентував сільським головам
нашого краю нечувану можливість — по суті задарма
обладнати заклади соціальної інфраструктури твердопаливними котлами «Заводу
Кобзаренка», які працюють
на трісках «Заводу Кобзаренка».
Учасники проекту гаситимуть заборгованість за запропонованим
неординарним
безпроцентним
кредитом,
сплачуючи протягом трьох
років за теплові калорії по
зниженому газовому тарифу.
Вся «фішка» — в суттєвій різниці між вартістю блакитного
палива й трісок.
— Уже зараз ми готові
встановити блочну котельню
в будь-якому закладі, — запропонував він. — Для цього
укладаємо договір на 2 роки
й 11 місяців, протягом яких
замовник сплачуватиме тільки за кілокалорії за ціною на
10% нижчою вартості газу,
щоб окупити кількамільйонну вартість обладнання…

І пропозиції амбітного керівника цим не обмежилися.
— Ми відкрили філію підприємства в Ромнах, — розповів Анатолій Дмитрович
під час зустрічі в залі засідань
районної ради. — Створили механізований загін, до
якого включили 25-тонний
підйомний кран, 16-метрову
телескопічну «вишку», навантажувач, а також два екскаватори, «лопата» одного з яких
за раз піднімає кубометр землі. Тобто можемо гатити ставки в сільських радах, копати
траншеї найрізноманітнішого
призначення, котловани.
Що ще готові запропонувати? На всіх територіях є
зарослі чагарниками дороги,
пустирі, покинуті дворища
тощо. Для того, щоб законно розчистити ці ділянки без
претензій прокуратури чи інших контролюючих органів,
виконком повинен створити
комісію. Вона складе відповідний акт, визначивши, де і
який сухостій — поштучно,
а поросль, наприклад чорноклена, — в квадратних метрах
потрібно ліквідувати. Ці акти
передаються на «Завод Коб-

Анатолій Кобзаренко демонструє голові райдержадміністрації Валерію Білосі роботу тепловізора, за допомогою якого можна визначити температуру горіння
палива в котлі.
заренка», а вже ми їх передаємо екологічним службам, де
готуються документи на видалення дерев. Дочекавшись
відповіді, проводимо роботи
й розвозимо все спиляне на
дрова для шкіл, дитячих садочків чи інших установ за
бажанням замовника.
З власного досвіду поділю-

ся міркуваннями щодо запасів такого енергоресурсу. На
мою думку, почистити все зайве в 32 сільрадах Роменщини
можна за кілька років. Протягом цього терміну чорноклен
і деякі інші породи деревини
знову підростають до потрібних розмірів, щоб перемолоти їх за допомогою наших

тріскорізів. Тобто це, можна
сказати, безмежне джерело
енергії. Поясню, чому вигідно
переходити з газу на тріски.
Минулого року ми просушили 11 тисяч тонн зерна цими
видами палива. Виявилося,
що для одного тонно-процента сушки газом потрібно 30
гривень, а трісками — тільки
6.
Крім того, пропонуємо
тріски такої фракції, яку можна використовувати замість
пелетів, що коштують удвічі
дорожче. Запрошую всіх бажаючих узяти її на пробу безкоштовно на території філії
підприємства в Ромнах на вулиці Полтавській, 190Г й порівняти з іншими джерелами
тепла. Наша тирса горить при
температурі 500-800 градусів,
тобто згорає настільки, що
майже не виділяє диму. Якщо
ж відсирілі дрова горять при
200 градусах, звичайно, вони
коптять, — запевнив Анатолій Кобзаренко.
Сільські голови відгукнулися і приїхали на підприємство, щоб ознайомитися з
його діяльністю.

Місце, з якого видно п’ять храмів

У селі Костянтинів, що на Недригайлівщині,
встановлено синьо-жовтий стяг з ініціативи та
коштом Анатолія Кобзаренка — директора ТОВ
«Завод Кобзаренка», що на сусідній Липоводолинщині, відомого мецената і благодійника.
Щороку в с.Костянтинів, що на Недригайлівщині, відзначається храмове свято. Унікальні традиції української духовності ось уже 190 років зберігає місцева церква.
Так і минулого року на свято Успіння Божої
Матері керуючий Сумською єпархією архієпископ Мефодій відслужив Божественну літургію у
древньому Свято-Успенському храмі монастиря
Святого Праведного Петра Калнишевського с.
Костянтинів. Владиці співслужило духовенство з
Недригайлівського та Роменського районів.
Освятили старовинний камінь до 1030-річчя Хрещення Київської Русі та 190-річчя Свято-

Успенського храму і величний державний прапор,
який майорітиме й буде помітним із Київської траси за багато кілометрів.
— Унікальне місце на Сумщині в селі Костянтинів: із пагорба видно куполи п’яти храмів! Два
роки тому я пообіцяв облаштувати місце. Дерево
можуть спиляти, паркан зламати, але щоб було
навіки, ми залили куб бетону й на висоті десяти
метрів підняли величезний прапор України. Його
видно з траси Київ-Суми. Встановили і знак із
вказівками, де яка церква стоїть. Серед них храм
Успіння Богородиці, якому виповнилося 190 років!
Дуже рекомендую відвідати намолене віками місце. Відчуєте таке духовне натхнення, яке словами
не описати. Не так багато відведено нам, тому потрібно залишати по собі хороший слід на рідній
землі! — зазначив Анатолій Кобзаренко під час
урочистої церемонії.

ЖИТТЯ НА ШВИДКОСТІ

Володимир Молтянов і Богдан Гордієнко біля мотоклубу.
Команда ТОВ «Завод Кобзаренка» має можливість тренуватися і виступати достойно на
змаганнях різних рівнів завдяки неабиякій підтримці Анатолія Кобзаренка.
Наприкінці 1980-х особливим
предметом інтер’єру мешканців
нашого краю та прилеглих територій стали плакати з мотокросів всесоюзного рівня, які
проходили в селі Піски. Донині
для багатьох спортсменів і любителів екстремального дозвілля
Роменський район асоціюється з
гоночною трасою і швидкісним
спортом.
Такі спогади бентежили й неспокійну вдачу Анатолія Кобзаренка відтоді, як створене ним
на Липоводолинщині підприємство поширило сферу свого
впливу на Роменщину.
…Й уже незабаром команда
ТОВ «Завод Кобзаренка» з мотокросу виборювала призові
місця на регіональних чемпіо-

натах. Тепер до неї потрапляють
фаворити дитячих і юнацьких
рейтингових турнірних таблиць
області, яким тренер Володимир Молтянов ставить найвищу
планку — участь і перемога на
європейських і світових змаганнях. І хоча про досягнення такого рівня говорити зарано, перші
результати 2019-го дають надію
побачити наших спортсменів серед лідерів національних гонок.

Загалом завдяки Анатолію
Кобзаренку
мотопарк
ТОВ
«Завод Кобзаренка» налічує
сім спортивних мотоциклів з
об’ємом двигуна від 50 до 450
куб. см. Обладнане приміщення
для ремонту мототехніки дозволяє утримувати їх у належному
стані, забезпечення паливномастильними матеріалами дає
можливість проводити тренування.
Усі охочі змогли побачити
гонщиків і техніку в ділі, під час
проведення Чемпіонатів цього
року 25-26 травня на оновленій
трасі в с. Піски Роменського району.
Та головне — надалі є бачення щодо облаштування траси в
с. Піски й прилеглої території,
щоб належний рівень відчували спортсмени-мотогонщики,
а численні поціновувачі цього
виду спорту могли з комфортом
споглядати дійство найвищого
рівня. І загалом прилегла територія була обладнана так, щоб відпочинок глядачів залишав лише
приємні враження.

Змагання з мотокросу в Пісках минулого року.

Урочисті заходи в храмі.

ТУРНІР ІЗ ДЗЮДО СПІЛЬНО
З ТОВ «ЗАВОД КОБЗАРЕНКА»
Майже 260 юних дзюдоїстів голосив, що майбутнє кожного
зібралися в спортзалі Недри- спортсмена, незважаючи на вік,
гайлівської школи на тради- складається не лише з перемог,
ційний турнір із цього виду а й з уміння, отримавши поразспорту пам’яті борців Недри- ку, акумулювати сили, посилити
гайлівщини — О. Гашенка й О. тренування і знову продовжуваТвердоуса. Захід проводиться ти боротьбу. Саме так досягаєтьНедригайлівською громадою ся успіх у житті дорослому.
щороку навесні. Ось і цьогорічЗвичайно, як і в будь-яких
ні змагання — не виняток.
змаганнях, суддівська колегія
ТОВ «Завод Кобзаренка» визначила найкращих. А Анатовиступило
співорганізатором лій Кобзаренко як фінансовий
спортивного
дійства,
на
яке з’їхалися
представники з Сум, Ромен, Охтирки, Кролевця,
Тростянця, С.
Буди, Лохвиці і, звичайно
ж, Недригайлова.
Серед глядачів та вболіва льників
вирізнялася
активна група підтримки
— тренери,
батьки юних
дзюдоїс тів,
поціновувачі
Під час змагань.
цього виду
спорту, представники влади, партнер цьогорічного заходу відгромадські діячі району й облас- значив кожного: для переможців
ті. До речі, команда з Ромен та її та призерів у відповідних ваговболівальники приїхали на захід вих і вікових категоріях — кубки
нашим фірмовим транспортом переможців, грамоти, медалі, для
— автобусом ТОВ «Завод Кобза- всіх учасників турніру — фірморенка», про що ми й анонсували ві чашки чемпіонів від ТОВ «Завод Кобзаренка», більш ніж пров рекламі турніру.
Підбадьорюючи юних дзюдо- зорий натяк, щоб не опускали
їстів, Анатолій Кобзаренко на- руки а досягали мети в житті.

ПІДТРИМКА УКРАЇНСЬКОЇ АРМІЇ
Мільйонами гривень вимірюється допомога, надана «Заводом
Кобзаренка» Українській армії.
Від ремонту складної військової
техніки, забезпечення запчастинами й будівельними матеріалами для військових об’єктів – до
обмундирування, продуктів і
двох пересувних лазень — такий
вклад підприємства у зміцнення
Збройних сил України.
Лазню для військових виготовили на «Заводі Кобзаренка» на
прохання волонтерів. 13 липня
минулого року забрати пересувну
лазню до Липової Долини приїхали військові однієї з частин, що
дислокується на території Донецької області. Як розповіла благодійниця з Полтави Ірина Каптур,
яка особисто приїхала в Липову
Долину, щоб «провести» лазню
на Донеччину, наші військові не
мають комфортних умов для того,
аби прийняти простий душ, попрати особисті речі. Тому вона й

звернулася до директора заводу
Анатолія Кобзаренка по допомогу.
Дізнавшись про потребу, підприємство взялося за виготовлення
пересувної лазні.
— Йде п’ятий рік війни, і на
допомогу простих громадян уже
менше доводиться розраховувати,
— із сумом констатувала волонтерка. — Нині сподівання лише
на бізнес, який готовий витрачати
значні кошти на волонтерську допомогу.
Скільки вкладено в цей конкретний проект, запитую в Анатолія Кобзаренка. Як розповів керівник заводу, всього така пересувна
лазня коштувала підприємству понад 100 тисяч гривень.
— Ми купили морський контейнер, а вояки надали шасі, на
яке ми його поставили, — розповідає директор. — Обладнали лазню електростанцією, щоб можна
було підключити пральну машину.
Є бак для води, яка підігрівається

завдяки вбудованій буржуйці, що
опалюється дровами. Всередині
також є парильня. Ми намагались
облаштувати лазню так, щоб хлопці, зайшовши помитися, могли ще
й попаритися і попрати речі. Нині
в процесі виготовлення ще одна
лазня, яка також стане посильною
допомогою від заводу нашим військовим.
Під час мого перебування на
підприємстві йшли останні приготування до відправки лазні в
зону воєнних дій. Працівники заводу наносили захисний плямистий окрас на її зовнішню частину,
щоб вона була менш помітною на
відкритій місцевості. Мала змогу оглянути її і з середини: доволі
просторе приміщення, в якому є
чотири лійки для прийняття душу,
парильня, роздягальня і сучасна
пральна машина.
Цікавлюсь у військових, які
приїхали забирати лазню на схід,
наскільки вона потрібна в зоні бо-

Лазня прибула на Донбас.
йових дій та чи достатньо мають
подібних комплексів сьогодні.
— Один сучасний пересувний
комплекс Міністерства оборони
бачили, з кількома пральнями,
сушарками, — з усмішкою відповідає Влад, заступник командира
роти з морально-психологічного
забезпечення. — Та, на жаль, покористуватися не довелося… Тепер, коли в нашій бригаді буде ця
сучасна пересувна лазня, військові
зможуть частіше, за потреби, ми-
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тися. Плюс — є пральна машина,
що краще налагодить військовий
побут. Хлопці відчуватимуть, що
про них піклуються, тож і морально-психологічний стан буде
на більш високому рівні. Добре,
що ця лазня гарно облаштована.
Велика кількість води (по 250 літрів гарячої і холодної, водночас
її можна відразу доливати з водовоза) дасть можливість за годину з
комфортом помитися більш ніж 20
воякам. Ми вдячні за підтримку.

Виготовлено на замовлення ТОВ «Завод Кобзаренка».

