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АКТУАЛЬНО

Про це заявив автор законо-
проекту, народний депутат Сергій 
Лабазюк: «Нарешті справді 
позитивне, державницьке рі-
шення – ми ухвалили закон про 
сільськогосподарську коопе-
рацію (№0856), автором якого я 
є ще з минулого скликання». Він 
зауважив, що на аграрному ринку 
ЄС частка сільськогосподарських 
кооперативів складає 40-50 від-
сотків,  а в окремих державах та 
секторах – майже до 70 відсотків. 

В Україні ж частка сільсько-
господарських виробничих ко-
оперативів у загальному обсязі 
виробленої сільськогосподарської 
продукції складає менше одного 

відсотка, а кількість фізичних осіб 
– членів сільськогосподарських 
кооперативів складає менше 0,2 
відсотка сільського населення. 

За словами нардепа, сьогодні, 
коли сільськогосподарські підпри-
ємства постраждали від каран-
тину, цей закон набув ще більшої 
актуальності. Адже він:

- дозволить зменшити витрати 
підприємств на виробництво про-
дукції;

- дасть шанс малим та середнім 
виробникам сільськогосподар-
ської продукції конкурувати на 
рівних правах з агрохолдингами; 
- дозволить знизити ціни на про-
дукти харчування, адже посеред-

ників між споживачем та вироб-
ником вже не буде; 

- поліпшить доступ до банків-
ських послуг малих та середніх 
фермерів, які об’єдналися в коо-
перативи; 

- дасть змогу створювати ро-
бочі місця, а значить покращить 
добробут населення та збільшить 
виробництво сільськогосподар-
ської продукції. 

Нагадаємо, 21 липня на по-
зачерговому засіданні Верховна 
Рада України 238 голосами ухва-
лила в другому читанні та в цілому 
законопроект №0856 про сіль-
ськогосподарську кооперацію.

СЕРГІЙ ЛАБАЗЮК: МИ УХВАЛИЛИ ЗАКОН, ЯКИЙ ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ 
МАЛИМ ФЕРМЕРАМ НА РІВНИХ КОНКУРУВАТИ З АГРОХОЛДИНГАМИ!

стор.3

ЖНИВА НАБИРАЮТЬ ОБЕРТІВ

Продовження на стор. 2

Про це розповідає генераль-
ний директор Групи компаній 
«VITAGRO» Петро Лабазюк:

- Незначні площі ріпаку зали-
шилися до збирання на території 
кластерів «Волинь», «Полісся», 
«Товтри», і найближчим часом об-
молот озимого ріпаку завершимо.

Цього року збирання ріпаку за-
тягнулося більш як два тижні. Силь-
ні дощі у липні призупинили вихід в 
поле чи не у всіх кластерах. Минуло-
го року з цими роботами справилися 
раніше.  Крім того, і справді, низька 
температура, аж до приморозків, 
навесні, інші несприятливі погодні 

умови позначилися на тому, що вро-
жайність озимого ріпаку менша ніж 
минулого року, - каже Петро Петро-
вич.   

Завершуючи ріпакові, у Групі 
компаній «VITAGRO» дали старт 
жнивам ранніх зернових. 

стор.8

УХВАЛЕННЯ ЗАКОНУ ПРО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ КООПЕРАЦІЮ (№0856) Є ВАЖЛИВИМ ДЕРЖАВНИЦЬКИМ РІШЕННЯМ, ЯКЕ 
ДАЛО ШАНС МАЛИМ ТА СЕРЕДНІМ ВИРОБНИКАМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ КОНКУРУВАТИ НА РІВНИХ ПРАВАХ З 
АГРОХОЛДИНГАМИ.

АРОМАТ СКОШЕНИХ ТРАВ

КОМПАНІЯ «VITAGRO» ЗАВЕРШУЄ ОБМОЛОТ РІПАКУ ТА РОЗПОЧАЛА ЗБИРАННЯ РАННІХ ЗЕРНОВИХ
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Завершують ріпакові жнива в «Агрохол-
дингу «Зоря» на Рівненщині. Заступник 
керівника кластеру Анатолій Наумець роз-
повідає, що очікування аграріїв на високий 
врожай не виправдалися. Складні погодні 
умови негативно позначилися на результаті, 
хоч у догляді за культурою докладали всіх 
зусиль.

- Проте життя не стоїть на місці, і ми по-
чали збирання озимої пшениці та ячменю, 
- каже Анатолій Віталійович. – На жнивах за-
діяні дев’ять комбайнів. Через грозові дощі, 
сильні вітри на окремих площах, бачимо, 
посіви ячменю вилягли, але врожай треба 
буде зібрати за будь-яких умов. Маємо спо-
дівання, що більш приємними результатами 
порадує озима пшениця. Елеватор повністю 
готовий до прийому зерна нового врожаю, - 
наголошує Анатолій Наумець, - він працює в 
штатному режимі.

Для потреб тваринницьких ферм в «Агро-
холдингу «Зоря» заклали на зберігання 
другий урожай сінажу, - додає керівник, - тож 
зимівля для худоби буде ситою. Очікували 
дня, коли розпочнемо видавати орендну 
плату. І, відповідно до заяв, вже розвезли 
першу партію цукру – 22 тонни. Проводиться 
й оплата за оренду земельних паїв гро-
шима. Поступово розрахуємося з усіма па-
йовиками, - підсумовує заступник директора 
агрохолдингу.

- На збиранні ріпаку на полях кластеру 
«Волинь» працювало 15 комбайнів. Встигли 
зібрати врожай на 820 гектарах, як пішли 
сильні дощі, - розповідає головний агроном 
кластеру Володимир Кухарьов. – Через них 
змушені були призупинити роботи в полі, 
адже фіксували 70 міліметрів опадів.

Щоб завершити збирання ріпаку на всіх 
площах, залучали додатково чотири ком-
байни, - додає Володимир Олександрович. – 
Переживали за врожай і докладали всіх сил, 
щоб завершити обмолот і вивезти зерно з 
полів.

***
Не вистачило лише три дні, щоб повністю 

зібрати озимий ріпак у Лісковецькому від-
ділку на Кам’янеччині, як перепоною стали 
дощі. 

- Зібрали половину площ – понад чоти-
риста гектарів і перешкодили роботі сильні 
зливи, - розповідає керівник відділку Воло-
димир Козка. – Проте дні, коли не змогли ви-
ходити в поле, механізатори використали для 
обслуговування техніки, перевірили справ-
ність комбайнів, вантажних машин.

На збиранні ріпаку були задіяні сім ком-
байнів. Зерно відвантажували на елеватор в 
селі Закупне Чемеровецького району, - додає 
Володимир Іванович. – Надіємося зусилля, 
які докладаємо під час жнив, виправдаються.

ЖНИВУЮТЬ І 
РОЗРАХОВУЮТЬСЯ ЗА ПАЇ

НА ЗАВАДІ СТАВАЛИ ДОЩІ

З острозьких полів розпочав об-
молот пшениці кластер «Полісся». 
Збирають перші врожаї озимої пше-
ниці кластер «Волинь», «Агрохолдинг 
«Зоря», почали жнивувати й на полях 
кластерів «Хмельницький», «Товтри». 
Загалом на збиранні врожаю задіяні 
майже 70 потужних комбайнів, 140 
одиниць автомобільної техніки, понад 
60 тракторів. Перше збіжжя вже над-
ходить на зернозбиральні комплекси 
компанії «VITAGRO». Цю зворушливу 
для аграріїв компанії мить і зафіксува-
ли на фото.

За попередніми даними, врожай-
ність культури – майже 6 тонн з гек-
тара. Про остаточні результати, звісно, 
можна буде говорити пізніше, проте 
якість зерна задовольняє – ІІ і ІІІ кла-
су.

- Якщо погодні умови не стануть на 
заваді, то плануємо справитися зі зби-
ранням озимої пшениці до середини 
серпня, - додає Петро Петрович.  – Роз-
почали також обмолот ярого ячменю 
на полях кластеру «Центральний» та 
в селі Котелянка Полонського району.

Жнива набирають обертів, і ми на-
діємося, що зберемо врожай вчасно й 
якісно.

Паралельно триватиме й посів ози-
мого ріпаку під врожай 2021 року. 
Як тільки зберуть озиму пшеницю та 
ярий ячмінь, одразу готуватимуть ці 
площі та сіятимуть ріпак. Зокрема такі 
роботи проводитимуться в кластерах 
«Центральний», «Полісся», «Волинь», 
«Хмельницький».

Аграрії компанії «VITAGRO» став-
ляться до своїх виробничих обов’язків 
з високою відповідальністю, - наголо-
шує Петро Петрович. – І спільно, усією 
душею, вболівають за врожай, за  те, 
щоб завжди на столі наших родин був 
запашний хліб.

І ВИРОБНИЧІ, І СОЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ
УСПІШНО ВИРІШУЮТЬ В КЛАСТЕРІ «ПОЛІССЯ»

ЖНИВА НАБИРАЮТЬ ОБЕРТІВ
Закінчення. Початок  на стор. 1

Керівник кластеру Володимир Корнійчук констатує, що за-
вершили обмолот ріпаку, усі підрозділи кластеру розпочали 
збирання озимої пшениці.   

- На жаль, пшеничні поля в окремих місцях «прихопили» 
заморозки, тому прогнози щодо врожайності робити важко, - 
каже Володимир Костянтинович. - На жнивах ранніх зернових 
у кластері працюють 11 комбайнів, п’ять з яких залучили до-
датково, аби впоратися з визначеними завданнями більш опе-
ративно.

Попри надзвичайно відповідальну пору жнив «Полісся» не 
збавляє темпів у реалізації соціальних проектів на територіях, 
де працює кластер . Так, у селі Мислятин Ізяславського району 
за кошти компанії був закуплений і вивезений щебінь для ре-
монту доріг. Крім цього, компанія виділила кошти на ремонт 
водонапірної башти у цьому ж селі.

Радіє дітвора села Білашів, в якому вже встановлені дитячі 
ігрові майданчики.

Виділила «VITAGRO» й будматеріали для ремонту школи, 
клубу, сільської ради в селі Ріпки, а також - для поточного ре-
монту в освітньому закладі села Білеве. Придбали на прохання 
жителів загорожу, яку встановлюватимуть біля фельдшерсько-
го пункту в селі Колом’є Крупецької ОТГ Славутського району.

Отримали допомогу й церковні громади. «VITAGRO» виді-
лила кошти на потреби храмів у селах Вілія, Кутянка, Болот-
ківці, Ілляшівка. Увага до побажань пайовиків компанії була й 
залишається невід’ємною складовою в роботі Групи компаній 
«VITAGRO».



3№ 7 (83)  ЛИПЕНЬ 2020

РОЗУМНА ТЕХНІКА - НА ДОПОМОГУ АГРАРІЯМ

Цю технічну новинку, яку не-
щодавно придбала Група компаній 
«VITAGRO», недаремно називають 
комплексом. Він призначений для 
внесення органічного добрива – се-
чівки на поля. Ця розумна техніка 
успішно виконує не одну, а низку 
різних операцій. 

– Щороку компанія поповнює 
технічний парк новими сучасни-
ми засобами, адже намагаємося іти 
в ногу з часом, технічно удоско-
налювати виробничі процеси, за-
проваджувати новації, які дають 
можливість розвиватися, досягати 
вищих вершин успіху, – каже гене-
ральний директор Групи компаній 
«VITAGRO» Петро Лабазюк.

Як відомо, представники компанії 
«VITAGRO» беруть участь у бага-
тьох вітчизняних і міжнародних ви-
ставках, де популяризуються зразки 

остатнього слова техніки. Техніки, 
яка вражає своєю досконалістю та 
широким спектром функцій. Часто 
у спілкуванні з виробниками, коле-
гами і з’являються ідеї запровади-
ти прогресивні новації в компанії 
«VITAGRO». Німецький комплекс 
«Холмер» - ще одне підтвердження 
цих рішень

З великою цікавістю зустрічали 
нову техніку в кластері «Хмельниць-
кий».

- Європейські передові технології 

зможемо застосовувати в кластері 
«Хмельницький». Перший в компа-
нії «VITAGRO» комплекс випробо-
вуватимемо в роботі саме на наших 
полях, - розповідає керівник клас-
теру Віктор Басистюк. – Кластер 
«Хмельницький» успішно розвиває 
галузь свинарства, досягає високих 
показників у рослинництві. А зав-
дяки комплексу «Холмер» зможе-
мо підвищувати результати, адже 
вчасне, якісне внесення органічного 
добрива, безперечно, позитивно по-
значиться на врожайності культур, - 
додає Віктор Тимофійович.

Під час передачі технічного комп-
лексу «Холмер» представник фір-
ми-виробника провів консультації 
з інженерною й агрохімічною служ-
бами кластеру. Обслуговуватимуть 
нову техніку два механізатори, які й 
зробили пробний виїзд на поле. За 
їхніми словами, техніка не лише ро-
зумна, а й слухняна, керувати такою 
– справжнє задоволення.

А Віктор Басистюк запевняє, що 
після завершення збирання ранніх 
зернових, комплекс «Холмер» ви-
пробують сповна, адже саме на ці 
поля вноситимуть органічне добри-
во. Розумна техніка стане надійним 
помічником аграріїв.

Навіть ті, хто не особливо полюбляють смо-
родину, не заперечують, що аромат цієї ягоди 
може конкурувати з найбільш витонченими. 
Проте цінність смородини саме у її вітамінних 
властивостях. Тому намагаються використати 
смородиновий сезон, вдосталь поласувати 
запашними солодкими ягодами та заготувати 
їх на зиму.

- Цьогорічний сезон смородини був дуже 
коротким. Розпочали збір ягід на початку 
липня і за два тижні вже завершили його, 
- розповідає Максим Бортник, директор де-
партаменту садівництва Групи компаній  
«VITAGRO». – На превеликий жаль, врожай 
був значно слабший, ніж у попередні роки. 
Ягоди смородини з саду села Свіршківці Че-
меровецького району практично одразу реа-
лізували в свіжому вигляді.

Не дивно, адже смак свіршковецької смо-
родини вже «розвідали» чимало найбільших 
торговельних мереж країни. І в супермаркетах 
столиці, і найбільших міст України смородина 
з Чемеровеччини розкуповується, як кажуть, 
«на ура».

- Свого часу ми висадили дуже хороші сорти 
смородини – «Софіївська», «Ювілейна», збір 
якої проводиться лише вручну. Ягода велика, 
соковита й солодка, - розповідає головний 
агроном саду Валентин Борейко. – Під час се-
зонної роботи залучаємо до роботи місцевих 
жителів та з ближніх сіл. Для людей це мож-
ливість отримати непоганий заробіток, тим 
паче, що транспорт компанії довозить їх як на 
роботу, так і додому. Є селяни, які з року в рік 
приходять працювати в саду під час збирання 
смородини, черешень, слив, яблук.

Багато хто працює цілими сім’ями. «Я в 
саду вже сім років, - розповідає Оксана Фан-
дира. – З ранньої весни і до пізньої осені, зав-
дяки саду, ми забезпечені роботою і хорошим 
заробітком. Скільки моїх знайомих трудяться 
в саду і дякують за це «VITAGRO». 

І справді, для людей - це хороша можли-
вість забезпечувати свої сім’ї, працювати 
поблизу дому. А для місцевого бюджету – це 
надходження, які сплачує «VITAGRO» - один 
із найсумлінніших платників податків в районі.

До речі, - продовжує Валентин Григорович, 
- турбуючись про розвиток садівництва, ком-
панія забезпечує нас необхідною новітньою 
технікою. Тож, до прикладу, смородину сорту 
«Вернісаж» збирали за допомогою комбайна.

Вмить розійшлися й свіршковецькі че-
решні. Смак червоних ягід сорту «Меліто-
польська», «Валерій Чкалов», інші споживачі 
оцінюють досить високо.

За прогнозами садівників компанії 
«VITAGRO», меншим буде у порівнянні з ми-
нулим роком і врожай слив та яблук. Зно-
ву-таки, як наслідок травневих приморозків. 

Сливи розпочнуть збирати на початку 
серпня, а яблука – відповідно до того, як до-
стигатимуть ті чи інші сорти.

- На території села Свіршківці, неподалік 
саду, Група компаній «VITAGRO» збудувала 
сучасне фруктосховище на 10 тисяч тонн 
фруктів, - розповідає керівник виробничого 
підрозділу компанії Анатолій Степчук. – У 
холодильних камерах створене газове сере-
довище, яке дозволяє зберігати фрукти три-
валий час такими, наче вони щойно зірвані 
з дерева, зі збереженням смакових та віта-
мінних властивостей.

І сучасні технології, які застосовуються на 
фруктосховищі, і високотехнологічна сорту-
вальна лінія, яка відбирає яблука за кольором, 
вагою, де проводяться пакування плодів – це 
той високий рівень, який забезпечує своїм 
споживачам Група компаній «VITAGRO», - під-
сумовує Анатолій Степчук.

Хоч сади цього року не такі багаті, їх 
врожай, як і завжди, зберігає тепло людських 
рук і надію, якою сповнюється кожен новий 
етап для садівників компанії.

НЮАНСИ СМОРОДИНОВОГО СЕЗОНУ

СУЧАСНИЙ ТЕХНІЧНИЙ КОМПЛЕКС ВІДОМОЇ НІМЕЦЬКОЇ ФІРМИ «ХОЛМЕР» ОТРИМАВ КЛАСТЕР «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ».
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В ОДНОМУ ВЕЛИКОМУ ЛАНЦЮЖКУ
ДЕНЬ, ЯКИЙ ПРОВЕЛИ НАШІ ЖУРНАЛІСТИ В КЛАСТЕРІ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ», СТАВ ЩЕ ОДНИМ ЯСКРАВИМ СВІДЧЕННЯМ, НАСКІЛЬКИ РІЗНОГАЛУЗЕВЕ ВИРОБНИЦТВО  

ДОПОВНЮЄ ОДНЕ ОДНОГО, УТВОРЮЮЧИ ЛАНКИ ЄДИНОГО ЛАНЦЮЖКА, ТА СПРИЯЄ ЗЛАГОДЖЕНІЙ РОБОТІ ВСІЄЇ КОМПАНІЇ. ПЕРЕКОНАЛИСЯ, ЯКИМИ 
ТРУДОЛЮБИВИМИ ТА ПРИВІТНИМИ Є ЛЮДИ, КОТРІ ОБ’ЄДНАЛИСЯ У ПОТУЖНІЙ КОМАНДІ «VITAGRO», І ЯКОЮ ВЕЛИКОЮ Є ДОВІРА ДО НЕЇ ЛЮДЕЙ. ПРО ЦЕ ЧИТАЙТЕ 
В ДОБІРЦІ МАТЕРІАЛІВ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ КЛАСТЕРА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ».

Роман Суховецький, голов-
ний зоотехнік Групи компаній 
«VITAGRO», коментує процес 
заготівлі сінажу в селі Поляни.

- Для потреб тваринниць-
кої галузі заготовляємо сінаж 
люцерни. Це вже другий укіс. 
Перший був дещо невдалим, 
врожайність його була слаб-
кою. А цей - значно кращий. 
Намагаємося збирати врожай з 
оптимальною вологістю - 58-68 
відсотків. 

 Для молочно-товарних 
ферм у селі Поляни сінаж за-
готовляємо в зернові рукави. 
Технологія відносно нова, але 
результативна. 

- Провели аналіз і зараз, ба-
чимо, якраз сприятливий період 
для збирання сінажу, - додає Ві-
талій Ковальський, інженер з 
охорони праці кластеру «Цен-
тральний». - Траву скошують, 
граблями формують валки, а 
комбайн «Ягуар» подрібнює 
масу, яку запаковуємо в рукави, 
де вона може зберігатися рік і 
більше.

Мені довелося працювати 
в господарстві – попереднику 
Групи компаній «VITAGRO». 

І тепер, коли бачу, які новітні 
технології застосовує компанія 
для вирощування врожаїв, які 
з’явилися технічні можливості, 
то важко приховати захоплен-
ня, - каже Віталій Афанасійо-
вич. – Прогрес – дуже помітний.

Під час короткої перерви 
спілкуємося з екіпажем. Воло-
димир Павлячий розповідає, 
що не так давно пересів на но-
вий комбайн «Ягуар»:

- Працювати на такому по-
тужному комбайні – одне задо-
волення, - ділиться враження-
ми. Доводилось мені керувати 
різною сільськогосподарською 
технікою, та ця машина, на мою 
думку, одна досконалість.

Крім того, і колектив мені 
до вподоби. З моїм напарником 
Миколою Макаровим ми, як 
рідня. Він працює вже 10 років і 
дає багато мудрих професійних 
порад. Тож з ним почуваюся 
дуже надійно. Ми зацікавле-
ні виконати широкий «фронт» 
робіт, бо тоді й заробіток буде 
більшим, - додає комбайнер, - а 
зарплату отримуємо, гідну на-
шої праці.

Зовсім недавно влився у ко-

лектив компанії Микола Соля-
рик. Лише три місяці працює він 
водієм. Та й цього достатньо, 
каже він, щоб переконатися, що 
в компанії про своїх працівни-
ків належно дбають. Тож про 
свій перехід з іншого підприєм-
ства не жалкує…  

Як розповів Роман Сухо-
вецький, паралельно з Поляна-
ми відбувалося сінажування на 
полі в селі Остапівці Городоць-
кого району. Другі укоси також 
збирали в Соломній, Ріпній. А 
затим продовжили заготівлю 
кормів в селі Курилівка, на по-
лях «Агрохолдингу «Зоря», пі-
зніше - заготовлятимемо сіно в 
Котелянці Полонського району.

На щастя, під час другого 
етапу заготівлі сінажу погодні 
умови були більш сприятливи-
ми, що дозволило швидше та 
якісніше впоратися з робота-
ми. Адже під час першого укосу 
вчасно зібрали лише три поля з 
восьми – завадили дощі. Та го-
ловний зоотехнік запевняє, що 
загалом кормів буде достатньо 
для забезпечення тваринниць-
кої галузі.

За роки співпраці з керівництвом Групи 
компаній «VITAGRO», з керівництвом класте-
ру «Центральний» вдалося реалізувати немало 
добрих справ, за які неодноразово дякували 
жителі наших сіл, - розповідає староста Солом-
нянського старостинського округу Віктор Кур-
та. – І в цьому році спільно запланували низку 
робіт на прохання громади. Завадою розпочати 
їх раніше став карантин, проте після нормалі-
зації ситуації, після зняття карантинних обме-
жень зможемо розпочати ці роботи.

Зокрема, - продовжує Віктор Вікторович, 
- планується ямковий ремонт доріг в селі Со-
ломна. А в селі Гречана буде відремонтований 
місток.

Керівники Соломнянської школи, дитячого 
закладу вдячні компанії «VITAGRO» за фінан-
сову допомогу. Для дошкільного закладу вирі-

шили придбати килимок для ігрових занять, 
а школа закупить матеріали для проведення 
косметичного ремонту. 

В цілому компанія цікавиться потребами 
усіх організацій на території старостинського 
округу і намагається йти назустріч у вирішенні 
важливих питань.

Жителі вдячні компанії «VITAGRO» за 
успішний старт в прокладанні водогону. Саме 
«VITAGRO» розпочала цю велику справу (до-
кументація, матеріали, робота), яку будемо за-
вершувати з допомогою Волочиської міської 
об’єднаної громади. В Соломній, Раціборовці, 
половині села Гречана водогін працює, зали-
шається ще незначний обсяг робіт до остаточно 
фінішу.

Потреб, звичайно, у сільській місцевості ви-
стачає. Необхідно, до прикладу, перекрити дах 
в приміщенні Будинку культури в Соломній, 
замінити покрівлю в фельдшерському пункті 
в Гречаній. І приємно, що поступово, крок за 
кроком, разом з компанією нам вдається втілю-
вати задуми в життя.   

Найближчим часом розпочнуться роботи 
на території церкви села Гречани, і кошти для 
цього надійдуть з компанії «VITAGRO». Це пи-
тання обговорили з керівником кластеру «Цен-
тральний» Олександром Клаком і заручилися 
його підтримкою. Сподіваємося, що плідна й 
ефективна співпраця з компанією триватиме й 
надалі, адже в «VITAGRO» бачимо друга, по-
мічника, якому можна довіряти.

Сергій Корець-
кий вже не один 
рік працює на по-
саді бібліотекаря в 
селі Соломна. Сво-
го часу трудився у 
будівельній брига-
ді місцевого кол-
госпу і добре зна-
йомий із життям 
сільгоспвиробни-
ків. Проте любов 

до книг взяла гору. А ще – бажання популяризувати 
її серед своїх земляків, залучати до читання сільську 
молодь. І Сергій Володимирович вдячний компа-
нії «VITAGRO» за те, що допомагали у поновленні 
книжкового фонду, передплаті періодичних видань.

Та під час нашої розмови висловлює ще й вра-
ження пайовика компанії.

- Свій земельний пай віддав в обробіток Групі 
компаній «VITAGRO» і задоволений тим, що всі 
поля обробляються, не облогують, відчувається, 
що тут працюють справжні господарі, - каже він. – 
Виплата за орендну паїв приводиться справно. Бу-
вають ситуації, коли вкрай потрібні кошти, люди 
звертаються до керівництва і їм обов’язково йдуть 
назустріч. 

Цього року не дуже сприятливі умови для аграрі-
їв. Але, як і працівники компанії, так і ми, пайовики, 
надіємося що «VITAGRO» вдасться зібрати непога-
ні врожаї, бо ж для цього докладають всіх зусиль.

АРОМАТ СКОШЕНИХ ТРАВ

КОМПАНІЯ, ЯКІЙ МОЖНА ДОВІРЯТИ ПІДТРИМКА СПРАВЖНІХ 
ГОСПОДАРІВ
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НЕ ОДИН РІК ПОСПІЛЬ МОЛОЧНО-ТОВАРНА ФЕРМА В СЕЛІ СОЛОМНА УТРИМУЄ ПОЗИЦІЇ 
ОДНІЄЇ З КРАЩИХ В ГРУПІ КОМПАНІЙ «VITAGRO».

За будь-яких проблем, більших і 
менших, ми звертаємося за допомо-
гою до Групи компаній «VITAGRO» 
- нашого інвестора, і тісна співпраця 
дає гарні результати.

Ось і в цьому році ми запланува-
ли капітальний ремонт вулиці Миру, 
на якій ніколи не було твердого по-
криття. Цю проблему обговорили 
з керівником кластеру «Централь-
ний» Олександром Клаком. Тож зав-

дяки соціальним проектам і тим коштам, які надходять до 
нашого бюджету від компанії «VITAGRO», змогли розпо-
чати ці роботи. Компанія виділила ще й транспорт для пе-
ревезення щебеню. На реалізацію цього соціального про-
екту «VITAGRO» спрямувала 70 тисяч гривень.

Крім цього, кластер допомагає у вивезенні сміття з на-
ших населених пунктів, надає пальне, коли викошуємо 
бур’яни. 

Перед Великодніми святами ми запланували день бла-
гоустрою і велике сприяння надала саме компанія, щоб 
розчистити  стихійні сміттєзвалища, прибрати сміття з 
узбіччя доріг, вулиць. Подарували бензокосу для старо-
стату, а для медичної амбулаторії – обігрівачі.

За кошти, передбачені соціальним партнерством з 
«VITAGRO», змогли придбати лави для обрядового залу.

У невеликому селі Сербинів на території нашого ста-
ростинського округу, де проживає мало людей, з’явилася 
проблема із забезпеченням питною водою. І Група компа-
ній «VITAGRO» допомагає її розв’язати, згодом буде від-
новлена робота свердловини в селі з тим, аби забезпечити 
потреби жителів.

Керівники нашої місцевої школи і дитсадка звертали-
ся з проханням придбати для закладів нові штори, тюль. 
Побажання підтримали, і нині класи й дитячі кімнати вже 
оновилися. Допомогла компанія «VITAGRO» придбати і 
кухонне приладдя в шкільну їдальню, надала кошти для 
облаштування класу за вимогами нової української шко-
ли.

Дуже важливо вміти дослухатися до людей, знаходити 
можливість підтримати їх, вселити віру в краще – і компа-
нії «VITAGRO» це вдається. Легко та приємно працювати 
з керівником кластеру Олександром Леонідовичем Кла-
ком, для котрого чужих проблем не буває. Наша громада 
в цьому не раз переконувалася.

До урочистостей, свят, які проводимо в селах, завж-
ди долучається «VITAGRO», тому й стають вони більш 
вражаючими та пам’ятними. Зі сльозами на очах наші 
сторожили, ветерани праці зустрічають представників 
компанії, які вітають їх з ювілеєм. Така увага і справді роз-
чулює, але й додає тепла в душі.

Аліна Мельничук,
староста сіл Ріпна та Сербинів

Волочиського району

Про те, як вдається досягати хороших ре-
зультатів, які завдання ставить перед собою 
колектив, розповідає завідувач Сергій Пар-
тута:

- На нашій молочно-товарній фермі утри-
мується 905 голів худоби, з них 555 фураж-
них корів, 350 молодняка. На фуражну коро-
ву надоюємо 18 літрів молока, на дійну – 22 
літр. Вміст жиру – 3,6 відсотка, вміст білка 
– 3,25 відсотка, - розпочинає розмову з циф-
рових даних Сергій Миколайович. – Все це 
свідчить про те, що молоко від наших корів 
– найвищої якості, класу «Екстра». Аналізи 
якості проводимо і в себе на місці, і постій-
ний контроль веде закупівельник – підпри-
ємство з Рівненської області.

Непогані результати маємо й у вирощу-
ванні молодняка, - додає завідувач. – Се-
редньомісячний приріст у вазі в середньому 
складає 880 грам на голову.

Усі 14 доярок зацікавлені в зростанні 
кількості та якості молока, адже ці показ-
ники позначатимуться і на їхній заробітній 
платі. Сумлінно виконують свої обов’язки і 
три телятниці. Загалом увесь колектив вбо-
ліває за спільну справу.

Висока зарплата спонукає до високої 
відповідальності, тому випадкових людей у 
нашому колективі немає, - продовжує роз-
повідь Сергій Партута. – Кожен дорожить 
можливістю працювати в рідному селі, по-
близу дому, не розлучаючись з сім’єю.

Згадує керівник і про етапи розвитку 
ферми, зокрема реконструкцію приміщень, 
встановлення сучасного молокопроводу, хо-
лодильного обладнання, інше, що допомагає 
нині забезпечувати її належний рівень.

Важливу роль відводять тут кормовій 
базі. Ось нещодавно впоралися із заготівлею 
сіна на полі, що розташоване поблизу фер-
ми. Закладають також зелену масу в рукави. 
Дійні корови поділені за групами: роздою, 
високопродуктивні та низькопродуктивні. 
«Відповідно до цих груп складаємо раціон 
для худоби», – додає Сергій Миколайович.

Він працює завідувачем  ферми у Солом-
ній півтора року. До цього п’ять років ке-
рував молочно-товарною фермою у Ріпній. 
Змінивши фах правоохоронця на аграрний, 
Сергій закінчив коледж з червоним дипло-

мом у Кам’янці-Подільському і присвятив 
себе роботі в сільському господарстві. На 
фермі Ріпної працює й дружина Сергія Ми-
колайовича, тож, окрім спільних сімейних 
інтересів, їх поєднують ще й професійні. 

Варто згадати, що Сергій Партута пред-
ставляє й інтереси громади сіл Ріпна, Серби-
нів, Федірки у Волочиській міській раді від 
партії Сергія Лабазюка «Поруч».

- Горджуся, що можу допомагати своїм 
землякам у вирішенні багатьох важливих 
питань. Зверталися жителі Ріпної щодо про-
кладання водогону в селі, щодо ремонту до-
роги. І ці питання на сьогодні вирішуються 
позитивно.

 В одному з корівників зустрічаємо жінок, 
які пораються біля худоби. Розпитуємо про 
умови роботи, про настрій у їхньому жіночо-
му колективі.

- Умови для нас створені дуже хороші. 
Душ є, роздягальні. Можемо у побутовій 
кімнаті чаю попити, - каже Людмила Бурка, 
яка працює на фермі 12 років. – Нарікань не-
має. Тому і настрій піднесений.

- А ще на Восьме березня нам, жінкам, 
зробили чудовий подарунок – пральну ма-
шину. Це так зручно, що є можливість ви-
прати робочий одяг тут, на місці, - додає 
Тетяна Барабаш, за плечима якої 15 років 
роботи на молочно-товарній фермі.

А Тетяна Опанасенко – віддала їй два де-
сятка літ:

- У нашому колективі доярок працюю 
найдовше. Звикла і навіть не уявляю, що 
могла би працювати в іншому місці. Ферма 
дуже змінилася. Раніше носили молоко у ві-
драх, а тепер ось який молокопровід. 

Зарплату виплачують щомісяця, є й за-
охочення, за кращі показники в роботі отри-
муємо премії.

- Дуже добре, що в Соломній зберег-
ли ферму. Маємо роботу, маємо заробіток. 
Наша ферма тримає й наші сім’ї в селі. І в де-
кого дорослі діти влаштовуються тут на ро-
боту, і чоловіки тут наші працюють, - каже 
Тетяна Ковальська.

- Тому хочемо, щоб рідна ферма розши-
рювалася, була ще більш продуктивною. Від 
цього залежить благополуччя кожного, хто 
трудиться тут, - додає Галина Опанасенко.

МОЛОЧНІ РІКИ СОЛОМНЯНСЬКОЇ ФЕРМИ

ДОСЛУХАЮТЬСЯ ДО ЛЮДЕЙ
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ПРАЦЮВАТИ ВСЕ ЦІКАВІШЕ

ТРЕБА ОБ’ЄДНАТИ ЗУСИЛЛЯ

У майстерні автопарку Волочиська зустрічаємо ав-
тослюсаря-ремонтника Олега Гунька, водія Віталія По-
ходуна, автоелектрика Олександра Сердюка, які про-
водять дрібний ремонт вантажівки.

З Олександром Сердюком вітаємося, як вже хороші 
знайомі, адже свого часу наша газета розповідала про 
цього відмінного спеціаліста, поради якого вважають 
особливо цінними.

- Хоч я не раз отримував пропозиції змінити роботу, 
але компанії «VITAGRO» не зраджую. Бо саме тут є 
можливість вдосконалюватися як професіоналу, тут, 
що головне, з кожним роком працювати все цікавіше. 
Вдосконалюємося, розвиваємося – це якраз те, що 
треба кожній людині, - каже Олександр під час корот-
кого спілкування. 

- Від своєї роботи отримую велике задоволення, а 
ще особливо приємно працювати в такому дружньому 
колективі, де відчуваєш підтримку, де вже всі свої, 
рідні, - ділиться враженнями Віталій Походун.

- Тому й на роботу йдемо з великим бажанням, - 
додає Олег Гунько. – У нас панує дисципліна, порядок і 
доброзичливість. І всі ми, як один, зацікавлені, щоб про 
нас говорили лише добрі слова.

– Карантині обмеження відтермінували прокладан-
ня водогону, яке запланували на поточний рік, - розпо-
відає керівник Курилівського старостинського округу 
Раїса Белак. – І все ж тепер, з настанням тепла, можемо 
розпочинати роботи. Для реалізації цих планів зару-
чилися підтримкою Групи компаній «VITAGRO», яка 
неодноразово надавала допомогу нашій громаді. Тож 
матеріали, необхідні для проведення робіт, закупимо за 
кошти компанії «VITAGRO», а частину витрат візьме на 
себе об’єднана громада.

Згадаю, що початок робіт припав на 2018 рік, але вже наступного року їх виконавець – 
комунальне підприємство «Джерело» спрямувало сили на прокладання водогону в Солом-
ній та Гречаній. У цьому році підприємство «Джерело» завершуватиме розпочаті роботи в 
одній частині нашого села, - розповідає Раїса Василівна. – І як керівник старостату, дуже 
хочу, аби, окрім цього, вдалося на вулиці Зацерковній ввести в дію свердловину, що в іншій 
половині села. Свердловина практично готова до експлуатації, необхідно лише під’єднати 
до електропостачання, встановити необхідне обладнання. Це стане великою підмогою для 
сільських жителів, які зіткнулися з проблемою водопостачання.

Лише силами громади добитися результатів не вдається. Ми вдячні компанії  «VITAGRO», 
що вона розділяє наші турботи, підставляє своє надійне плече у багатьох випадках.

Маємо велику надію, що допоможе вона у тому, щоб запрацювала свердловина, і люди 
могли користуватися нею, забезпечуючи потреби у воді. Селам дуже потрібна допомога ін-
вестора, і ми покладаємо надії на нашу компанію, - підсумовує староста.

ДОТРИМУЮЧИСЬ УСІХ НОРМАТИВІВ
Неодноразово доводиться чути від жи-

телів окремих населених пунктів нарікання 
про те, що великовагові автомобілі розби-
вають дороги, ремонтом яких потім уже 
ніхто не займається. Що думають з цього 
приводу спеціалісти? - розпитуємо в голов-
ного механіка автомобільного парку Групи 
компаній «VITAGRO» Володимира Бара-
новського.

- Одразу скажу, що ми чітко слідкуємо 
за тим, аби встановлені на законодавчому 
рівні нормативи щодо перевезень не по-
рушувалися. Якщо  максимальний дозвіл 
на завантаження складає 24 тонни, то цих 
нормативів і дотримуємося, - наголошує 
Володимир Володимирович.

Якщо з’являється необхідність доста-
вити вантаж з вагою, вищою за визначені 
норми, то будь-яке підприємство зобов’я-
зане взяти спеціальний дозвіл у відповід-
них службах. Зрозуміло, що при цьому 
прискіпливо вивчають, чи насправді потре-
ба перевезення більших вантажів є такою 
гострою. 

Наголошу й на тому, що усі працівники 
транспортного парку компанії зацікавлені 
в якомога тривалішій експлуатації машин 
без ремонтів та заміни шин. Тож для нас 
насамперед вигідно, аби машини не пере-
вантажувалися.

Відомо також, що компанія вкладає не-
малі кошти в ремонти сільських доріг, - до-
дає Володимир Володимирович. - А той, 
хто будує, ніколи не бажатиме, щоб його 
праця зводилася нанівець. Тож, коли, до 
прикладу, водії завантажують машини на 
кар’єрах, ведеться контроль, аби не було 
«зайвого». 

Знаємо, що й транспортна поліція кон-
тролює на дорогах. Вантажівки, як прави-
ло, зважують, за порушення норм наклада-
ють великі штрафи. Таких випадків у нашій 
компанії не було, а водії «VITAGRO» - дос-
відчені й відповідальні професіонали, які 
постійно слідкують за справністю техніки 
та належно дбають про неї.

СПІЛЬНА ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ
- Дороги на Дубенщині та Радивилів-

щині ніколи не були в ідеальному стані. 
Та коли на землях цих районів почала го-
сподарювати Група компаній «VITAGRO», 
тему якості доріг стали порушувати все ча-
стіше, - розповідає керівник кластеру «Во-
линь» Олег Шаргородський. – З одного 

боку, сільські громади висловлюють свої 
побажання в ремонті доріг, з іншого – у  їх 
належному стані зацікавлені й аграрії. Осо-
бливо – коли приходить відповідальна для 
нас пора вивезення врожаю з полів, - про-
довжує Олег Станіславович. – Ми зацікав-
лені, щоб вчасно, без витрат транспортува-
ти зерно до елеваторів, щоб якомога довше, 
без ремонтів, могла ходити техніка.

Трапляється, дехто висловлює претензії, 
мовляв, треба заборонити рух вантажної 
техніки сільськими дорогами. Доводиться 
проводити роз’яснювальну роботу, адже 
нам в умовах, що склалися, треба, як ніколи, 
знаходити взаєморозуміння. Вертольотами 
хліб з полів не вивезеш, - наголошує ке-
рівник кластеру. – Тож треба розсудливо 
сприймати ситуацію, адже в кожному вро-
жаєві – частка наших пайовиків.

Олег Станіславович акцентує увагу й на 
тому, що компанія щороку вкладає чимало 
коштів у ремонт доріг. До прикладу, в ми-
нулому та поточному році ремонтувалися 
дороги в селах  Білогородка, Шепетин у 
Дубенському районі, Сестрятин, Пустоі-
ванне – у Радивилівському. Дбаючи про па-
йовиків, сільські заклади освіти, культури, 
охорони здоров’я, «VITAGRO» велику ува-
гу приділяє ремонтам доріг, благоустрою 
населених пунктів.

Олександр Похила працює діловодом в Ріпнян-
ському старостинському окрузі. Його застали за ви-
кошуванням трави на території, де розміщене примі-
щення старостату, школи і дитсадка.

- У вільну від роботи хвилину, як бачите, вирішив 
навести порядок. Після дощів, бур’яни ростуть дуже 
швидко. А порядок має бути в усьому – як в паперах, 
так і в приміщенні, і на вулиці, - каже Олександр Ми-
колайович. – Наш старостат дуже дякує компанії 
«VITAGRO» за подарунок – бензокосу, яку вже не раз 
випробували в роботі. Вона – надійний помічник у на-
веденні порядку, - додає він.

Олександр Похила – пайовик компанії і каже, що з 
орендарем йому пощастило.

- У будь-який час я можу звернутися до менеджера 
компанії та вирішити назрілі питання. Ні відмови, ні по-
рожніх обіцянок ніколи не було. Якщо пайовик прийшов 
з проханням, - йому треба посприяти. Ось за таким 
правилом і працюють в компанії «VITAGRO».

І дружина моя Людмила, котра працює обліковцем 
на молочно-товарній фермі в Ріпній, теж три земельні 
паї віддала в обробіток «VITAGRO». Тобто, наша сім’я 
тісно пов’язана з компанією і повністю їй довіряє, як і 
багато-багато інших пайовиків.

В УСЬОМУ ПОТРІБЕН ПОРЯДОК
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БРАТИ – ХЛІБОРОБИ

ДОСЯГАТИ ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ

Із братами Віктором і Володими-
ром Кривими з Сутковець Ярмоли-
нецького району доводилося спілку-
ватися не раз. Щоправда, поспіхом, 
адже під час польових робіт зупинки 
можуть бути дуже короткими – до-
рога кожна хвилина, і досвідчені 
хлібороби знають про це, як  ніхто 
інший.

Цього ж разу могли порозмовля-
ти довше, механізатори завершили 
готувати техніку до жнив та із за-
доволенням поговорили про свою 
родину, професію, якій віддали не  
один десяток літ, про свій екіпаж, 
який був і залишається серед кращих 
не лише у відділку, а й у Групі компа-
ній «VITAGRO».

Батьки Віктора та Володимира 
працювали в місцевому колгоспі. 
Батько – трактористом, мама – до-
яркою. Обидва хлопці, різниця у віці 
яких складає два роки, з раннього 
дитинства любили техніку. Диви-
лись, як тато крутить гвинти, посту-
кує молотком і собі – за інструменти. 
Вже й не пригадають брати, скільки 
їм років було, а зібраний ними вело-
сипед, пам’ятають добре. 

Не дивно, що старший Віктор пі-
шов навчатися в професійно-техніч-
не училище, щоб, як і батько, бути 
трактористом. Володимир, щоправ-
да, вирішив вчитися на електрика, 
проте згодом все ж закінчив курси 
трактористів і, отримавши права,  по 
сьогодні не розлучається з тракто-

ром.
- Напочатку нам з братом дістався 

старенький трактор, який «перебра-
ли» до найменшої частини. А згодом 
отримали нову техніку, пересіли на 
Джон-Діра, на якому можна вста-
новлювати рекорди, - сміється Воло-
димир.

Брати і справді встановлюють 
своєрідні рекорди, демонструючи і 
швидкість, і якість в роботі.

- Знаємо: взялися і зробили, а від-
почивати будемо взимку. Погода і 
навесні, і влітку мінлива, тож змушує 
нас бути більш оперативними, гнуч-
кими в роботі, - ділиться думками 

старший Віктор. – І ми стараємося 
з братом зробити якомога більше за 
день. Коли завершуємо оранку, сівбу 
в своєму кластері, їдемо на допомогу 
іншим кластерам. Турбота про вро-
жай – від посіву і до жнив – це, на 
нашу думку, спільне завдання. Тож і 
ми, як треба, сідаємо за кермо трак-
тора, комбайна, щоб справитися з 
роботою вчасно. 

Не дивно, що в особливо гарячу 
пору сівби чи жнив рідні нечасто ба-
чаться з ними.

- Домашнє  господарство, городи 
лягають в основному на плечі дру-
жини, дітей. Мама у нас за старшу. До 

її порад ми особливо прислухаємося, 
хоч вже й самі навчилися хазяйну-
вати, - каже, посміхаючись, Віктор 
Кривий. – Важко працювала вона 
на фермі, нагороджена за сумлінну 
працю орденом. Своїми батьками ми 
гордимося. Прості сільські люди, які 
звикли жити по совісті, звикли тру-
дитися важко і не нарікати – вони 
завжди були для нас прикладом. 

- З братом на роботі ми, зрозумі-
ло, зустрічаємося щодня. Але осо-
бливо люблю ті дні, коли можемо 
зібратися усі разом. У мене ж троє 
синів, невістка, онучка, дружина. 
Коли ще додається Вікторова сім’я, 
наша мама – ось тоді відчувається, 
що ми велика дружна родина, - каже 
Володимир. - Окрім того, що ми пра-
цюємо в компанії «VITAGRO», то ще 
й віддали в обробіток компанії свої 
земельні паї. Приємно, коли на сво-
їх землях збираємо хороші врожаї. 
Дуже добре, що компанія має мож-
ливість купувати нову сучасну техні-
ку, це допомагає навіть при складних 
кліматичних умовах все одно доби-
ватися непоганих результатів, роз-
раховуватися з пайовиками.

- У мене тридцять шість років 
стажу, хоч мені п’ятдесят один рік, - 
каже Віктор. – За ці роки ми з братом 
жодного разу не пошкодували, що 
обрали таку нелегку професію, жод-
ного разу не пошкодували, що зали-
шилися і працюємо в селі. В цьому, 
повірте, є свої переваги.

- Що ви? Чим я заслужила? Краще про наших 
сільських людей пишіть, які за свій вік так наро-
билися, за тих, у кого багатий життєвий досвід. У 
нас таких немало. Люди заслуговують, щоб про 
них добре слово сказати, щоб подякувати.

Скромність – одна з невід’ємних рис характеру 
Галини Володимирівни і про це кажуть ті, хто до-
бре знає цю енергійну комунікабельну жінку.

Хоч, як справедливо зазначають мої співроз-
мовники, усім не догодиш, проте більшість жите-
лів Вілії розуміють, наскільки непросто сьогодні 
керівнику села. Бюджет маленький – коштів ви-
стачає на зарплату працівникам, оплату за енер-
гоносії та якийсь дріб’язок. А треба і благоустрій в 
селі навести, розчистити та вивезти сміття, бур’я-
ни «ліквідувати», якісь ремонти зробити. Ось і 
думає сільський голова, як розв’язувати ці та інші 
проблеми, коли грошей у їхній казні обмаль.

Попри те з сільського бюджету виділяються 
кошти на допомогу воїнам АТО, дітям-інвалідам, 
іншим категоріям населення. І це вже – своєрідна 
традиція, якої дотримуються з року в рік. А ще ж 
потребують підтримки лікарня, ПМСД, освітній 
заклад, пожежна частина і, треба віддати належ-
не Галині Бондарчук, ці заклади таки отримують 
кошти.

На жаль, трапляються випадки, коли сільській 
голові закидають звинувачення. Мовляв, косити 
бур’яни, білити, фарбувати і так далі – її робота, 
забуваючи про те, що село – це спільний дім, що 
одних рук для порядку та затишку в ньому недо-
статньо.

Вона й ніколи не відмовляється та не цурається 
роботи. Хіба ж не було, що разом з рятувальника-
ми виїжджала на ліквідацію пожежі і поверталася 

додому під ранок, коли вже вдавалося приборка-
ти вогонь та ліквідувати підпали. Одного разу на 
її очах в пожежі загинула старенька жінка, і ті мо-
торошні кадри знову і знову «прокручуються» в 
думках.

 Галина Володимирівна належить до тих 
людей, які насамперед думають про інших. Як 
допомогти? Чим посприяти? – цими питаннями 
по-справжньому переймається, коли чує прохан-
ня про допомогу.

А в селі цієї допомоги потребує чи не кожна 
сім’я. Хтось розуміє, що не все залежить від голо-
ви, що є чимало ситуацій, на які вона не впливає. 
Та є й такі, хто саме її звинувачує в усіх бідах.

Пригадую, як колись в телефонній розмові Га-
лина Володимирівна сказала: «Ніколи не треба 
відповідати на злість, образи тим же. Я перекона-

на, що тільки добром, толерантністю можна дося-
гати взаєморозуміння між людьми. Стриманістю, 
розсудливістю треба  вибудовувати «місточки», 
які поєднують нас усіх».

Отаким мудрим сприйняттям реальності, а ще 
веселою вдачею, життєрадісністю і … талантом ку-
ховарити Галина Бондарчук і завойовувала сим-
патії багатьох односельців. На скількох сільських 
весіллях, урочистостях демонструвала вона майс-
терність «варилихи», скільки пар одружила, бла-
гословляючи теплим напутнім словом керівника 
села.

Нині у Вілії зареєстровано трохи більше 500 
жителів, постійно проживають ще менше. І Га-
лина Бондарчук мріє про те, щоб в її рідному селі, 
для її земляків, створювалися робочі місця, щоб 
не покидали молоді люди рідні місця. Живе наді-
єю, що так і буде. 

Завдячує сільський голова їхньому інвесто-
ру – Групі компаній «VITAGRO», що усіляко до-
помагає підтримувати село. Розчищення доріг, 
транспорт, матеріали для поточних ремонтів, до-
помога закладу культури, церковній громаді – це 
внесок «VITAGRO» у їхню громаду, без якого у 
нинішні непрості часи було б значно важче.

Мріє Галина Володимирівна і про те, щоб через 
Вілію пролягли нові туристичні маршрути, адже 
саме тут, в місцевому храмі, зберігається унікаль-
на ікона, яку вважають чудотворною. Усі прихо-
жани завдячують компанії «VITAGRO», яка не-
щодавно виділила кошти на ремонт церкви.

Ось таку розповідь почули з уст жителів Вілії, 
котрі, як і сільський голова, небайдужі до свого 
села, і котрі вміють цінувати найкраще, що є у лю-
дях.

ПРО ГАЛИНУ БОНДАРЧУК, ВІЛІЙСЬКУ СІЛЬСЬКУ ГОЛОВУ В ОСТРОЗЬКОМУ РАЙОНІ, ПОПРОСИЛИ НАПИСАТИ В НАШІЙ ГАЗЕТІ ЇЇ 
ОДНОСЕЛЬЦІ. САМА Ж ВОНА НАВІДРІЗ ВІДМОВИЛАСЯ ВІД ТАКОЇ ПРОПОЗИЦІЇ.
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У будинку культури села Пустоіванне Радивилівсько-
го району вперше за десятки років провели капітальний 
ремонт. Повністю оновився зал - нові пластикові вікна, 
сцена, підлога, сучасне оформлення. 

- Ми дуже багато років чекали ремонту, але в районі 
говорили, що коштів не вистачає. Коли ж Група компаній 
«VITAGRO» прийшла працювати на наших землях, то 
велику увагу почала звертати на заклади соціальної сфе-
ри. Саме завдяки інвестору і вдалося провести капіталь-
ний ремонт в Будинку культури, - говорить  директорка 
Пустоіванівського будинку культури Галина Синіцька. 
– Багато заходів проводимо у нашому закладі культури, 
люди із задоволенням їх відвідують. Поза сумнівом, наш 
Будинок культури є улюбленим місцем відпочинку для 
місцевих жителів.  

Багато сил доклала до розвитку художньої самоді-
яльності, культурного дозвілля молоді Світлана Побе-
режник, художній керівник Будинку культури, завдяки 
якій запрацювали танцювальний, інші гуртки для різних 
вікових груп.

При Будинку культури працює й народний аматор-
ський фольклорний колектив «Джерело», якому ви-
повнилося 30 років і який можна вважати культурною 
візитівкою села. Тепер наші артисти можуть проводити 
повноцінні репетиції.  

Художній керівник «Джерела» Лариса Глущук пока-
зує невеличкий музей-світлицю, до створення якої долу-
чалися усім селом. Тут – вишиті та гаптовані рушники, 
серветки, картини, скатертини, сорочки, створені рука-
ми їхніх майстринь:   

   - Колись ми у Пляшевій побачили таку  світли-
цю. Вирішили, що створимо таку ж у себе, адже у нас теж 
є чимало талановитих людей. Селяни залюбки віддавали 
речі, які зберігалися в родині. Цікаво, що молода сім’я, 
яка придбала хату, знайшла на горищі 11 вишитих лля-
них картин. Все реставруємо й оновлюємо. Відвідувачі 
вражені. Коли завершимо ремонт фойє, побачити ці екс-
понати зможе значно більша кількість людей, - розпові-
дає художній керівник.    

 Основоположними 
напрямками у співпра-
ці Пустоіванівського 
старостинського окру-
гу та Групи компаній 
«VITAGRO» стають 
побажання людей. 
Саме громада визна-
чає, які потреби є для 
неї нагальними, куди насамперед варто спрямувати кош-
ти щодо соціального розвитку їхніх сіл.

Про це розповідає Валентина Процик, керівник Пу-
стоіваннівського старостинського округу:

- На зустрічах з громадою обговорюємо питання ви-
користання коштів, які надходять від інвестора, щоб не 
дише з’ясувати, які питання для селян є найбільш важ-
ливими, а й з тим, щоб люди привчалися брати актив-
ну участь в суспільному житті, були відповідальними за 
спільні рішення, - розповідає Валентинина Василівна. – 
Тож ми прислухалися до побажань двох церковних гро-
мад, виділивши кошти на їхні потреби. Подбали й про 
те, щоб виділити гроші на ремонт в місцевому ФАПі, на 
дитячий майданчик, про який мріють сільські дітлахи. 
За рішенням громади з’явиться також нова загорожа 
навколо спортивного майданчика, що неподалік при-
міщення старостату. Придбаємо й окремі матеріали на 
ремонт доріг. А ще – селяни, які утримують худобу в до-
машньому господарстві, просили підживити різнотрав’я 
на місцевому пасовищі. Люди задоволені, що їхні про-
хання враховуються, що бажане стає реальністю, - додає 
керівник старостинського округу. – Та навряд чи могли 
б втілювати ці добрі справи, якби не мали таких надій-
них господарів як Група компаній «VITAGRO». Все, що 
обіцяють людям, обов’язково виконують. Тому співпра-
ця з компанією приносить успіх.

На цьому наголошує і староста храму в селі Іванівка 
Валерій Долюк:

- Наше село невелике. Проте маємо гарний храм Свя-
то-Казанської ікони Божої Матері, прихожанами якого 
є майже усі жителі села. Люди не один раз зверталися 
з проханням допомогти встановити у храмі нові две-
рі. Компанія «VITAGRO» пішла назустріч. Троє дверей 
обійдуться 65 тисяч гривень. Звісно, за кошти селян за-
мінити старі двері на нові, добротні, не змогли б, - каже 
Валерій Павлович. – Тому від усіх односельців виношу 
«VITAGRO» щиру подяку.

Кажуть, що на маленькі села зараз звертають мало 
уваги. У нашому випадку це не так. Бо маємо поряд тур-
ботливих господарів, яким доля сільських територій не-
байдужа.

ДОЛЯ СЕЛА НЕБАЙДУЖА

Віктор Касприк, - корінний 
сутківчанин, каже, що ніколи 
й думки не було у нього поли-
шити село, змінити місце про-
живання. Про таких як Віктор 
Анатолійович кажуть : «Де на-
родився, там і знадобився».

Батьки Віктора Касприка 
своє життя присвятили сіль-
ському господарству: батько 
працював у будівельній бри-
гаді, мама – у ланці. Тож і син 
вирішив іти стежиною  найрід-
ніших людей, які завжди були 
для нього найвищим автори-
тетом.

- Якось моя дружина, вчи-
телька нашої Сутковецької 
школи, знайшла випадково в 
шкільних архівах мій зошит. 
Уявіть, у п’ятому класі я писав 
твір про те, що мрію залиши-
тися в рідному селі. Так і ста-
лося. Дитяча мрія збулася, - 
додає Віктор Анатолійович.

І хоч початок трудової діяль-
ності випав на Ярмолинецький 
завод, саме в місцевому гос-
подарстві «Берегиня» набув 
досвіду, став своїм і заслужив 
повагу колег.

Пізніше, коли працювати на 
тутешніх землях почала Група 
компаній «VITAGRO», влився в 
новий колектив.

- Спеціалісти у нас досвід-
чені, професіонали високого 
рівня. Знають  і люблять тех-
ніку, - розповідає завідувач га-
ражем. – Прийшла нова техніка 
– швидко освоїли, і стараються 
всі, щоб результат роботи був 
успішним. 

Хочемо, щоб поновлювався 
наш згуртований колектив мо-
лодими кадрами, щоб мали 
кому передати досвід. Будуть в 
селі молоді люди мати роботу, 
то житиме й саме село. 

Сільське господарство по-
требує більшість часу присвя-
чувати роботі. Про відпочинок, 
як правило, і не думаємо, - веде 
далі Віктор Касприк. – Зате, 
якщо любиш свою роботу 
по-справжньому, на труднощі 
увагу не звертаєш. Серед своїх 
людей, в рідному колективі, 
думаю, кожен з нас знаходить 
найкраще.

СТЕЖИНОЮ БАТЬКІВ

У БУДИНКУ КУЛЬТУРИ СЕЛА ПУСТОІВАННЕ РАДИВИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ВПЕРШЕ 
ЗА ДЕСЯТКИ РОКІВ ПРОВЕЛИ КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ. ПОВНІСТЮ ОНОВИВСЯ ЗАЛ 
- НОВІ ПЛАСТИКОВІ ВІКНА, СЦЕНА, ПІДЛОГА, СУЧАСНЕ ОФОРМЛЕННЯ. 

ЗЕМЛЯ ВІДДЯЧУЄ ЗА ТУРБОТУ
Коли в його рідному селі Бод-

нарівка працювала свиноферма, 
то багато хто з їхніх місцевих міг 
там працевлаштуватися. Усе тру-
дове життя присвятила фермі й 
Вікторова мама. Він пригадує, як 
ще малим часто довідувався до 
маминої роботи, намагався бодай 
чимось підсобити, допомогти.

А згодом, коли закінчив нав-
чання у школі, вирішив і сам піти 
на роботу в колгосп, звісно ж, на 
свиноферму. Пізніше для села 
почався дуже важкий період, при-
гадує Олег Боднарчук.

- Господарство потроху зане-
падало, землі заростали бур’я-
нами, місцеві жителі, колишні кол-
госпники, втратили роботу.

Селяни залишалися прак-
тично без нічого. І коли на бод-
нарівських землях стала госпо-
дарювати компанія «VITAGRO», 
все змінилося. На наших полях 
почали збирати хороші врожаї, а 
власники земельних паїв нарешті 
змогли отримувати виплати, про 
що раніше й мови не було.

Багато хто жартома каже Оле-
гові, що то від його прізвища 
пішла назва села. А він у відпо-
відь, що зовсім не проти, якби так 
і було. Можливо, їхній рід і справді 
був першим, хто поселився на цій 
землі.

Сьогодні ж Олег Боднарчук 
хоче, аби його рідне село жило, 
щоб поверталися до рідних до-

мівок ті, хто змушений був шу-
кати заробітку в чужих краях.

- Спасибі компанії «VITAGRO», 
що турбується про старших 
людей, про своїх пайовиків, що 
всі зобов’язання перед ними пов-
ністю виконує, - каже на завер-
шення Олег Боднарчук. – Ми, 
пайовики, ні на хвилинку не по-
шкодували, що віддали землю в 
обробіток цьому підприємству.


