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АКТУАЛЬНО

У ВСІХ ВИРОБНИЧИХ ПІДРОЗДІЛАХ ГРУПИ КОМПАНІЙ «VITAGRO» ЗАВЕРШУЄТЬСЯ РЕМОНТ ТЕХНІКИ ДО ВЕСНЯНО-ПОЛЬОВИХ РОБІТ.

ВЕРХОВНА РАДА МАЄ ЯКНАЙШВИДШЕ УХВАЛИТИ ЗАКОН ПРО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ 
КООПЕРАЦІЮ, ЯКИЙ ДАСТЬ МОЖЛИВІСТЬ ДРІБНИМ ТА СЕРЕДНІМ ФЕРМЕРАМ ОБ’ЄДНУВАТИСЯ 
ТА КОНКУРУВАТИ НА РІВНІ АГРОХОЛДИНГІВ.

Про це заявив народний де-
путат України Сергій Лабазюк 
на брифінгу в Верховній Раді. 
За його словами, законопроект 
№0856 про сільськогосподарську 
кооперацію був внесений до по-
рядку денного першого пленар-
ного тижня в 2020 році, однак 
депутати не встигли перейти до 
його розгляду. Сергій Лабазюк 
нагадав, що цей важливий зако-

нопроект був ухвалений в пер-
шому читанні ще в минулому 
скликанні парламенту. 

«Переконаний, що саме сіль-
ськогосподарська кооперація – 
ключ до успіху малих та середніх 
аграрних підприємств, тому цей 
важливий закон потрібно ухва-
лити в другому читанні і в цілому», 
- заявив парламентар.

Він підкреслив, що у всьому 

розвинутому світі малі та середні 
сільськогосподарські виробники 
ефективно працюють завдяки 
об’єднанню з метою спільного 
виробництва, доступу до фінан-
сових і матеріальних ресурсів та 
просування своєї продукції на 
ринку. 

СЕРГІЙ ЛАБАЗЮК: ЗАВДЯКИ КООПЕРАЦІЇ ФЕРМЕРИ 
ЗМОЖУТЬ КОНКУРУВАТИ З АГРОХОЛДИНГАМИ

Продовження на стор. 3

стор.3

ГОТУЮТЬСЯ ДО ЗУСТРІЧІ ВЕСНИ

стор.7

За словами керівника інженерної служби департа-
менту агротранспорту Михайла Чайківського, підготов-
ку техніки до весняно-польових робіт в усіх кластерах 
компанії «VITAGRO» розпочали ще в грудні. Ймовір-
ність ранньої весни спонукала механізаторів без зволі-
кання братися за справу. Вчасне забезпечення маши-
но-тракторних парків запасними частинами, належний 
рівень організації праці сприяли оперативному й якіс-
ному виконанню робіт. Насамперед спеціалісти взялися 
за ремонт розкидачів мінеральних добрив, боронів для 
закриття вологи, сівалок, і на сьогодні вони готові до ро-
боти майже на сто відсотків. Заразом тривають ремонти 
інших технічних засобів, які ведуться відповідно до пла-
нових завдань.

Як відомо, в минулому році автопарки кластерів по-
повнилися новою сучасною технікою, зокрема обпри-
скувачами, глибокорозпушувачами, розкидачам добрив, 

причепним знаряддям, іншою.
Михайло Чайківський каже, що й у 2020 році плану-

ють придбати нові зразки ефективної та високопродук-
тивної техніки, за допомогою якої можна досягти бага-
тьох амбітних цілей в сільському господарстві.

Не менш активний період і в агрономічній службі 
компанії. Як розповів головний технолог агрономічно-
го відділу компанії Олег Білан, зовсім скоро відбудуться 
навчання для агрономів кластерів, де вони дізнаються 
про особливості роботи в умовах прийдешньої весни, от-
римають чіткі рекомендації, ознайомляться з препара-
тами-новинками, які застосовуватимуть у подальшому в 
своїй практиці. Олег Білан додає, що невдовзі усі класте-
ри отримають насіння, добрива, засоби захисту рослин 
для проведення посівної кампанії. Отже, до зустрічі вес-
ни компанія «VITAGRO» буде готова.
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В УМІЛИХ РУКАХ МАЙСТРІВ
У майстерні машино-трактор-

ного парку кластеру «Волинь» 
робота, як кажуть, кипить. За сло-
вами головного інженера Василя 
Заберецького, в ремонті задіяні 
146 одиниць техніки. Зважаючи 
на такий обсяг роботи, механіза-
тори намагаються ефективно ви-
користовувати кожен день. Пер-
шочергова увага - техніці, яка буде 
задіяна з початком весняно-по-
льових робіт. До прикладу, Воло-
димир Дмитрук займається ремон-
том ходової частини машини, якою 
підвозитимуть воду для обприску-
вачів. Ремонтує ходову частину 
в машині ЗІЛ і Степан Зіновкін. В 
одному екіпажі працюють батько і 
син – Михайло й Артур Дмитроца, 
і тепер разом займаються ремон-
том дискової борони. Завжди на 
підмогу механізаторам приходить 
зварювальник Микола Гронь, його 
професійна допомога неабияк 
виручає. Зрештою, як і допомога 
Юрія Лагетка й Андрія Ніколай-
чука, які якраз зварювали стелажі 
у складі.

Над сівалкою точного посіву 
соняшника та кукурудзи «мудру-
ють» механізатори Олександр 
Задорожний і Віктор Романюк. А 
Ігор Михайлюк монтує вже повні-
стю «продіагностованого» двигуна 
на КАМАЗ. Переважно і сівалки, 
й обприскувачі готові до викори-
стання, каже головний інженер. 
Злагодженій роботі сприяло й на-
лежне забезпечення запчастина-
ми. Саме  тому ремонт техніки від-
бувається за планом, у визначені 
терміни, без збоїв.

Дещо пізніше механізатори 
візьмуться за ремонт комбайнів. 
Упевнені, що завдяки умілим ру-
кам майстрів техніка завжди буде у 
повній «бойовій» готовності.

Майже про повну готовність тех-
ніки для проведення весняно-по-
льових робіт інформує заступник 

директора «Агрохолдингу «Зоря» 
Анатолій Наумець.

- Чекаємо ще на постачання де-
яких запчастин і тоді вся техніка 
буде готова до виходу в поле. Мож-
ливо, до початку посівної компанії 
технічний парк «Зорі» поповниться 
новою ґрунтообробною технікою. 
Принаймні, такі плани є, і ми споді-
ваємося, що їх вдасться реалізувати.

Якщо погода залишатиметься, як 
і тепер, сонячною, без морозів, то, 
може статися, вже в лютому дове-
деться підживлювати озимину, адже 
рослини починають вегетацію. Та, 

як кажуть, поживемо – побачимо.
 А на сьогодні, - продовжує 

Анатолій Віталійович, - працівники 
агрохолдингу зайняті на відвантажу-
ванні соняшника з елеватора, на роз-
чищенні заліснених площ, словом, 
готуються до зустрічі весни.

У звичному режимі працює й мо-
лочнотоварна ферма, де утримуєть-
ся понад 600 голів великої рогатої 
худоби. Новий завідувач ферми Олег 
Бречко ставить перед колективом 
завдання домагатися все вищих по-
казників у надоях, адже для цього є 
хороші можливості.

- Зима цього  року зовсім не схожа на попе-
редню. Якщо в минулому, 2019-ому, снігу було дуже 
багато, то в цьому, бачимо, його вкрай не вистачає, 
- ділиться думками Володимир Гордієнко, керівник 
сільськогосподарського відділку в Борщівському 
районі. – Навіть Водохреще цього року, як не дивно, 
без морозу та снігу. 

Аграрії хвилюються, чи вистачить вологи для 
озимих культур. Переживаємо, яким буде їх стан 
після такої незвичної для наших місць зими, - про-

довжує Володимир Анатолійович. – Але маємо бути 
готовими до будь-яких несподіваних сюрпризів ма-
тінки-природи і вміло на них реагувати. 

На сьогодні провели боротьбу з гризунами на 
полях, завершуємо ремонт техніки. Якщо останній 
зимовий місяць буде також більше подібний на вес-
няний, можливо, доведеться швидше розпочинати 
весняно-польові роботи, до яких наша сільського-
сподарська дільниця буде готова зовсім скоро, - за-
значає Володимир Гордієнко.

БУТИ ГОТОВИМИ ДО ПОГОДНИХ СЮРПРИЗІВ

ТУРБОТИ «ЗОРІ»

Із року в рік наша співпраця 
з Групою компаній «VITAGRO» 
щодо виконання важливих для 
села соціальних проектів міцніє.

Задоволені результатом ро-
боти за минулий рік, який був 
насичений багатьма позитив-
ними справами. Як завжди, 
змогли допомогти нашому на-
вчально-виховному комплексу, 
в приміщенні якого розташо-
ваний і дитячий садочок. На 
заклад спрямовано 14 тисяч 
гривень для вирішення найваж-
ливіших потреб. Щороку от-
римують фінансову підтримку 
церковні громади: у селі є і 
церква, і костел, яким нада-
ється рівноцінна допомога.

Традиційно кошти вико-
ристовуємо на проведення 
Свята села, Міжнародний жі-
ночий день, День захисту дітей, 
інші урочистості, коли маємо 
можливість вшанувати жителів 
села, організувати для них кон-
цертну програму, вручити пода-
рунки.

Усі жителі вдячні за належну 
увагу до стану наших доріг. 
Згідно з соціальним проектом, 
укладеним з «VITAGRO», в ми-
нулому році на ямковий ремонт 
витратили 50 тисяч гривень. 

Плануємо роботу й на по-
точний рік. Серед першочер-
гових завдань знову-таки – стан 
доріг, це питання залишається 
на постійному контролі. Додам, 
що кошти на їх ремонт зав-
дяки співпраці з компанією ви-
діляються щороку. Виникла й 
потреба замінити вікна у при-
міщенні сільської бібліотеки, 
встановити нові двері в Бу-
динку культури. Необхідність є 
й у тому, щоб встановити заго-
рожу та центральну браму на 
місцевому кладовищі.

До того ж, завжди перед-
бачаємо допомогу для наших 
пайовиків. Дуже важливо, що 
керівництво компанії дослуха-
ється до побажань сільської 
громади, підтримує наші ініці-
ативи, іде назустріч у багатьох 
життєво важливих питаннях. 
Тому переконана,  що попереду 
нас чекає ще чимало добрих 
справ.

Задоволені наші жителі й 
тим, що кількість робочих місць 
в компанії «VITAGRO» розши-
рюється. Ось і цього року пла-
нується збільшити обсяг площ 
під таку культуру як тютюн. Тож 
відкривається чергова можли-
вість для селян працевлашту-
ватися.

В цілому соціальні питання, 
турбота про пайовиків були й 
залишаються на перших пози-
ціях в діяльності «VITAGRO», і 
ми щиро цьому радіємо.

 Ірина Завальнюк,
керівник Клининського 

старостинського округу

СОЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ 
НЕ ВТРАЧАЮТЬ 
АКТУАЛЬНОСТІ
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РЕЗУЛЬТАТ, ЩО ПРИНОСИТЬ УСПІХ

ПЕРЕД ВИХОДОМ В ПОЛЕ…

Коли запитуємо у Віктора Басистюка, керівни-
ка кластеру «Хмельницький», що, на його думку, 
стало здобутком кластеру за минулий рік, то в 
переліку багатьох помітних і важливих справ Ві-
ктор Тимофійович називає здачу в експлуатацію 
складу для мінеральних добрив у селі Сутківці 
Ярмолинецького району. Тривалий час місцева 
сільгоспдільниця компанії залишалася без такого 
об’єкта, а потреба в ньому ставала все гострішою. 
І нарешті в минулому році такий склад з’явився. 
Майже рік знадобився для його будівництва. Та 
важливо інше: його звели з мінімальними затра-
тами, практично з підручних матеріалів, завдяки 
винахідливості та майстерності спеціалістів. 

Крім того, у  Сутківцях з’явився піднавіс на 
зернотоку, що позитивно  позначилося на ефек-
тивності його роботи.

Гордістю кластера є молочно-товарна ферма в 
Остапківцях Городоцького району. Подібної, за-
певняє Віктор Басистюк, в області немає.

- Сучасні технології, запроваджені на молоч-
но-товарному комплексі в Остапківцях, висо-
копродуктивне поголів’я, сумлінність працівни-
ків сприяли тому, що надої на кожну дійну корову 
склали 32 літри, а на фуражну – 28 літрів молока. 
Нещодавно на посаду керівника молочно-товар-
ного комплексу призначено Володимира Андру-
щенка, на якого покладаємо великі надії щодо 
подальшого розвитку молочного тваринництва 
в нашому кластері, - каже Віктор Тимофійович. 

Керівник згадує про підприємство «Маяк», 
яке працює в селі Гвардійське. Нині там там виго-
товляють металоконструкції для тваринницьких 
ферм. І, звісно, торкається ремонту техніки, що 
сьогодні є першочерговим завданням для кожно-
го кластеру компанії. Керівник каже, що ремонт-
ні роботи техніки вийшли на фінішну пряму, тож 
найближчим часом кластер буде готовий до вес-
няно-польових робіт.

- Поки ще немає роботи у полі, працівники ком-
панії «VITAGRO» в селі Великі Зозулинці взялися 
розчищати польові узбіччя, ділянки, порослі ча-
гарниками. День у день розчищених площ стає все 
більше, - розповідає керівник сільськогосподарської 
дільниці у Великих Зозулинцях і Попівцях Леонід 
Лісковий. – Невдовзі розпочнуться весняно-польо-
ві роботи, і все більше місцевих жителів у Великих 
Зозулинцях звертаються з проханням працевлаш-
туватися. Дізналися, що в компанії потужна техніка 
іноземного виробництва, що виплачуються високі 
зарплати, що користуються працівники соціальним 
пакетом. Тому зацікавленість знайти роботу в своє-
му селі, та ще й з гідним заробітком, зростає, - додає 
Леонід Леонідович. – На всіх територіях, де розпо-
чинає роботу Група компаній «VITAGRO», створю-
ються нові робочі місця для місцевого населення. 
Великі Зозулинці не стануть винятком. Зовсім скоро 
нам  знадобляться толкові трактористи, водії, інші 
спеціалісти. 

Леонід Леонідович розповідає, що важкі тракто-
ри, сівалки, інша ґрунтообробна техніка майже гото-
ві до виходу в поле. Більшість техніки ремонтували 
силами своїх спеціалістів, а щоб провести повну діа-
гностику Кейс-600, довелося заручатися допомогою 
професіоналів вищого рівня. Зате тепер є упевне-
ність, що потужний трактор працюватиме, як годин-
ник.

Готова розпочати весняно-полові роботи і тех-
ніка з автопарку села Попівці. Вже не один рік там 
працює колектив досвідчених механізаторів, які не 
лише добре знають свою справу, а й дорожать нею. 
Злагодженість в роботі, взаєморозуміння сприяли 
тому, що поповецьких механізаторів завжди став-
лять у приклад.

«Однією з найбільш поширених 
форм такого об’єднання є сільсько-
господарські кооперативи, частка 
яких на аграрному ринку Європи 
сягає до 70 відсотків. Обсяг річ-
ного обороту 10-ти найбільших 
фермерських кооперативів в ЄС 
складає понад 93 мільярди доларів, 
що майже дорівнює річному ВВП 
України», - інформував нардеп. 

Однак, за його словами, кіль-
кість кооперативів в Україні ледь 
дотягує до 1-1,5 відсотка. Причина 
таких низьких показників, в першу 
чергу, полягає у недосконалості іс-
нуючого законодавства. 

«Ми працювали над цим законо-
проектом дуже довго, залучивши 
найкращих експертів та фахівців. 
Зрештою, домоглись ухвалення 
цього закону в першому читанні 
в червні 2019 року», - нагадав на-
родний депутат. 

За словами  Сергія Лабазюка, 
ухвалення цього закону матиме 
такі позитивні наслідки: 

• дасть шанс малим та середнім 
виробникам сільськогосподарської 
продукції конкурувати на рівних 
правах з агрохолдингами; 

• значно знизяться ціни на про-
дукти, прибравши одного або 
кількох посередників між спожи-
вачем та виробником продуктів 
харчування; 

• поліпшиться доступ до бан-
ківських послуг малих та середніх 
фермерів, які об’єдналися в коопе-
ративи. 

«Ухвалення закону про коопе-
рацію дасть змогу створювати ро-
бочі місця, а значить, покращить 
добробут нашого населення та 
збільшить виробництво сільсько-
господарської продукції. Це дозво-
лить дрібним фермерам, які щодня 
борються за виживання з крупними 
холдингами, об’єднувати зусилля і 
зменшувати затрати на виробни-
цтво продукції», - сказав Сергій Ла-
базюк. 

«Розвиток кооперативів – це 
вихід дрібних фермерських гос-
подарств з тіні, підвищення про-
зорості аграрного ринку, сплата 
податків, наповнення місцевих бю-
джетів і розвиток об’єднаних тери-
торіальних громад», - підсумував 
Сергій Лабазюк. 

СЕРГІЙ ЛАБАЗЮК: 
ЗАВДЯКИ КООПЕРАЦІЇ 
ФЕРМЕРИ ЗМОЖУТЬ 
КОНКУРУВАТИ З 
АГРОХОЛДИНГАМИ

Закінчення. Початок  на стор. 1
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НАША СИЛА - В ЄДНОСТІПОКЛАДАЄМО НАДІЇ 
НА «VITAGRO» Одна з найважливіших подій, 

що стала знаковою для україн-
ського державотворення, сягає 
у далекий 1919 рік. Саме тоді, 22 
січня 1919 року, був підписаний 
Акт злуки Української народної 
республіки та Західноукраїнської 
народної республіки. Цікаво, 
що дату обрали неспроста. Саме 
цього дня 1918 року Четвертий 
Універсал Української Централь-
ної Ради проголосив абсолютну 
незалежність УНР, стверджуючи 
об’єднання в соборну Українську 
державу двох “уламків” територій, 
що залишилися після руйнування 
Російської й Австро-Угорської ім-
перій. Незважаючи на підписання 
доленосного документа, Україна 
не змогла тоді стати по-справж-
ньому незалежною. Наступне воз-
з’єднання українських земель ста-
ло можливим 22 січня 1939 року, 
коли в місті Хуст офіційно відзна-
чили День соборності.

Сьогодні, коли від великої іс-
торичної події минув 101 рік, ми 
залишаємося вірними мрії на-
ших предків до об’єднання, до 
територіальної неподільності та 
незалежності української землі. 
Розв’язана на сході України війна 
– чергова спроба зруйнувати од-
вічні прагнення, зламати державу, 
силу якій і дає наша патріотична 
єдність. 

Традиційно 22 січня відбу-
ваються урочистості, які стають 
свідченням незламності україн-
ського духу, нашого єднання. Осо-
бливою цього дня була і Волочи-
щина. Прикрашений прапорами, 
стрічками та гіллям ялин міст Єд-
нання, де зустрічалися делегації 

Хмельницької й Тернопільської 
областей. Дівчата в національних 
костюмах, з короваями, керівники 
областей, районів, ОТГ, військо-
вослужбовці, воїни АТО/ООС, які 
несли частини національного пра-
пора, об’єднують полотнища, і ця 
мить стає особливо зворушливою. 
У святковій колоні й працівники 
Групи компаній «VITAGRO» на 
чолі з генеральним директором 
Петром Лабазюком. Хвилиною 
мовчання присутні вшанували 
пам’ять полеглих на сході Украї-
ни, помолилися за мир в Україні.  

- Ми врешті усвідомили, що 
ніхто, окрім нас самих, українців, 
не буде захищати нашу державу, 
будувати дороги, розвивати еко-
номіку, закладати фундамент для 
щасливого майбутнього наших ді-
тей та онуків. 

Найважливіший урок Укра-
їнської революції: тільки за вну-
трішньої єдності та порозуміння, 
зі спільним прагненням та відпо-
відальністю кожного за долю кра-
їни, можна досягти поставленої 
мети, - сказав у вітальному слові 
народний депутат України Сергій 
Лабазюк. - Сьогодні два полотна 
жовто-блакитного стягу об’єд-
нали між собою представники 
Волочиського і Підволочиського 
районів, Хмельницької та Тер-
нопільської областей. Тож у нове 
століття української соборності 
ми вступаємо впевнено, повні 
віри, сил і надій, - наголосив на-
родний депутат.

Святкову атмосферу доповни-
ли виступи художніх колективів 
обох областей.

За дорученням жителів 
Вілійської сільської ради 
виношу щиру подяку нашому 
інвестору - Групі компаній 
«VITAGRO» за турботу, під-
тримку, порядність. Огля-
даючись на 2019 рік, що 
вже залишився позаду, зга-
дуємо стільки позитивних 
моментів, стільки корисних 
справ, які були пов’язані 
з компанією «VITAGRO». 
Наші люди приємно вражені 
увагою з боку компанії, яку 
відчували під час різних 
урочистостей. Добре слово, 
подарунки неодноразово от-
римували учасники та діти 
війни, бійці АТО, дошкільнята 
й учні освітніх закладів. І 
коло прихильників компанії 
все розширюється. Па-
йовики, до прикладу, вдячні 
за продуктові набори, які от-
римали від компанії з нагоди 
Великодніх свят. Колектив 
сільської ради та місцевої 
школи – за те, що допомогли 
встановити у закладах нові 
вхідні двері. Техніка ком-
панії періодично підгортала 
сміттєзвалище, і в наведенні  
порядку також відчували до-
помогу компанії.

Коли зовсім вийшов з 
ладу насос до водонапірної 
башти, «VITAGRO» при-
дбала новий, разом з відпо-
відним обладнанням. Якщо 
звертаємося посприяти тран-
спортом, пально-мастиль-
ними, будівельними мате-
ріалами, то ніколи не чуємо 
відмови, ці питання в ком-
панії вирішують оперативно.

На початку нового року, 
як правило, ставимо перед 
собою нові цілі, вибудовуємо 
нові плани. І знову-таки ве-
ликі надії покладаємо у їх 
реалізації на «VITAGRO». 
Жителі все частіше вислов-
люють побажання ремонту 
доріг. Рух великовантаж-
ного транспорту значно по-
гіршив їх стан, величезні ви-
боїни стають перешкодою на 
шляху. Тому громада була 
би надзвичайно вдячна, якби 
вдалося відремонтувати най-
більш складні відтинки доріг. 

У селі маємо гарну й ве-
лику церкву, де також по-
трібно провести ремонтні 
роботи. А в Будинку куль-
тури знадобилися би нові 
двері. Потреб, як відомо, у 
кожної громади дуже ба-
гато, адже їх чи не щодня 
підкидає життя. На щастя, 
громади, де працює ком-
панія «VITAGRO», поступово 
розв’язують важливі для них 
питання. До їх числа нале-
жить і наша, Вілійська гро-
мада.

Галина Бондарук,
Вілійський сільський голова,

Острозький район

Жителька села Криків у Чеме-
ровецькому районі Марія Іванівна 
Бучковська зателефонувала в ре-
дакцію нашої газети і просила при-
вітати на сторінках «Вітагро-світ» 
усіх працівників Групи компаній 
«VITAGRO» з Новим роком, 
Різдвом Христовим, святом Во-
дохреща. Побажати здоров’я міц-
ного, злагоди, миру, звершень і га-
раздів, яких бажає кожна людина. 
Марія Іванівна наголошувала, що 
за ті добрі справи, які проводить у 
їхньому селі компанія «VITAGRO», 
не можна не дякувати.

- Завдяки компанії «VITAGRO» 
в Крикові почали прокладати во-
догін. На окремих вулицях роботи 
вже завершені, а на інших вони ще 
триватимуть. І ми з нетерпінням 
чекаємо цього блага, - розповідає 
жінка. – Без підтримки компанії 
навряд чи вдалося би запустити 
таку важливу для людей справу.

Життя в селі непросте. Зали-
шаються в основному літні люди, 
колишні колгоспники, пенсії в яких 
мізерні. А ціна за газ, за електро-
енергію, за інше тягне вгору. Якби 
не допомога орендаря наших зе-
мельних паїв, то взагалі було би 
дуже важко.

Я ось, наприклад, -  продовжує 
Марія Іванівна, - маю чотири 
земельних паї, які віддала в 
обробіток компанії «VITAGRO». 
На кожен пай отримала цукор, 
борошно, зерно. Хто бажає, тому 
і город допомагають виорати. 
Я в домашньому господарстві 
тримаю телицю, свині, птицю. 
Тому звернулася до керівника 
кластеру «Товтри» Анатолія 
Івановича Степчука, чи є можли-
вість придбати ячмінні тюки. З 
таким проханням звернулася і 
моя сусідка. І вже зовсім скоро 

нам доставили їх просто під хату, 
за мінімальною ціною. Ми дуже 
задоволені.

І не лише Анатолій Іванович 
Степчук – людина великої душі. 
Доводилося звертатися і до ге-
нерального директора компанії 
Петра Петровича Лабазюка. 
Завжди уважно вислухають, знай-
дуть можливість допомогти, всі 
питання вирішують оперативно.

Вдячні цим людям не лише па-
йовики, а й багато інших жителів 
села, які також відчувають допо-
могу компанії. Ось, наприклад, 
нашу місцеву школу забезпечили 
овочами для харчування дітей – 
цибулею, морквою, буряком, ін-
шими. Учні отримали подарунки 
на Новий рік. А коли святкуємо 
День села і Хліба, то компанія 
вручає подарунки усім закладам 
соціальної сфери, ветеранам 
війни, праці. Спасибі за таку увагу.

Нехай 2020 рік буде наповнений 
новими досягненнями, - каже на 
завершення Марія Бучковська. 
– Нехай на столі кожної родини 
буде вдосталь хліба і до хліба. 
Нехай наша компанія «VITAGRO» 
буде заможною, успішною та має 
ще більшу подяку від людей.

ПОДЯКА ЗА ДОБРІ СПРАВИ
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ОТРИМАЛИ НОВІ АВТО

РОБОТА В САДУ

ЗАТРЕБУВАНА ПРОФЕСІЯ

Як відомо, Агрохімічна 
компанія займається виго-
товленням та дистрибуцією 
насіння, засобів захисту рос-
лин, добрив, іннокулянтів і, 
окрім цього, надає ще й агро-
номічний супровід для тих 
господарств, які придбали цю 
продукцію. Правильне й уміле 
застосування широкого спек-
тру пропонованого Агрохіміч-
ною компанією «VITAGRO-
Partner» продукту дозволить 
досягти максимально успіш-
ного результату. Спільну тур-
боту про врожай, про бажаний 
результат представники ком-
панії вважають справою честі.

Спілкування з клієнта-
ми та виїзди на місця стають 
щоденною вимогою. В таких 
агропартнерських стосунках 
важливу роль відіграє час, 
адже надати консультатив-
ну чи іншу допомогу, оцінити 
ситуацію на місці необхідно 
якнайоперативніше, особли-
во під час посівної та жнивної 
кампанії. Звісно, на виручку 
приходить автомобіль.

- Впродовж місяця, підра-
хував, пробіг мого автомобі-
ля  складає 5-6 тисяч кіломе-
трів. Тож, коли керуєш новим 
досконалим авто, почуваєш 
себе значно впевненіше. Такі 
автомобілі більш «слухняні» 
і здатні витримувати більші 
навантаження. Я вдячний за 
чудову можливість пересісти 
за кермо прекрасного легко-
вика, - ділиться враженнями 
Олег Качановський, керів-
ник Хмельницького підроз-
ділу   Агрохімічної компанії 
«VITAGRO-Partner».

Такі чудові подарунки ста-
ли своєрідною подякою за 
результати роботи в попе-
редньому 2019 році. Денис 
Андроннік, керівник Вінниць-
кого підрозділу, який демон-
струє першість у продажах, 
каже, що новий автомобіль – 
це стимул для результативної 
та плідної роботи. Загалом, 
додає він, компанія всіляко 
турбується про своїх фахівців, 
дбаючи про їх здоров’я, ком-
форт, безпечні умови праці. 

Директор Агрохімічної 
компанії «VITAGRO-Partner» 
Роман Рибак - каже, що тех-
нічний парк Агрохімічної 
компанії розширюватиметь-
ся й надалі. Сумлінність своїх 
співробітників, ініціативних і 
енергійних людей, тут уміють 
цінувати. Петро Петрович за-
кликав долучатися до їхньої 
потужної команди професі-
оналів, які прагнуть реалізу-
ватися, сягнути тих вершин, 
шлях до яких відкриває ком-
панія «VITAGRO».

Микола Погурало свою професію зварювальника 
вважає однією із найзатребуваніших. На їхньому ви-
робництві, доприкладу, без зварювальника ніяк не 
обійтися.

- Ось зараз зварюю каркаси під решітки, - розпо-
відає Микола Васильович. - А в цілому, щоб вигото-
вити будь-яку річ на нашому виробництві, потрібні 
зварювальні роботи. Раніше працював продавцем, 
трактористом - всякого хліба довелося спробу-
вати, аж поки працевлаштувався в Групі компаній 
«VITAGRO», на допоміжному виробництві в селі 
Івахнівці. 

Минуло вже 5 років з мого першого робо-
чого дня на цьому виробництві. Хоч я проживаю у 
Свіршківцях, сусідньому селі, але компанія налаго-
дила підвезення працівників, і з цим проблем не ви-
никає.

Роботи на виробництві вистачає, тож і заробіток у 
нас хороший. Шукати кращого немає потреби.

Після сильної вітряниці у попередні два дні, ни-
нішній потішив сонцем. Тож у свіршковецькому саду 
на Чемеровеччині продовжили обрізати дерева.

- На сьогодні роботи проведені на понад 100 
гектарах, - розповідає головний агроном саду 
Олександр Баран. – Працюють переважно люди з 
окружних сіл і з села Клинове, що в сусідньому Го-
родоцькому районі. Організовано підвезення людей, 
їх забезпечили усім необхідним. Додам, що праців-
ники саду мають хороший досвід роботи, свого часу 
пройшли відповідне навчання, тож із завданням 
справляємося успішно. 

Сприяє і погода, - продовжує Олександр. – Що-
правда, в таких погодних умовах є як плюси, так і 
мінуси. Якщо за такого температурного режиму 
дерева не підмерзнуть, то так само добре перези-
мують і шкідники, з якими доведеться вести поси-
лену боротьбу, - продовжує головний агроном саду. 
– Проте час покаже.

Сьогодні ж ми вже розпочали реалізацію яблук 
зі свіршковецького фруктосховища. У зимові дні ві-
таміни дуже необхідні, і ми радіємо, що споживачі 
оцінили яблука з нашого саду.

Розвиваючи напрямок садівництва, керівництво 
компанії закуповує нову техніку, реманент для са-
дівничих робіт. Планують, до прикладу, придбати 
подрібнювач гілок, підрізувач коренів. Якщо це 
стане можливим, робота садівників стане більш до-
сконалою.

Олександр Баран додає, що розпочали обрізу-
вання дерев і в саду Великих Жеребок, де за сприят-
ливої погоди ці роботи ведуться особливо активно.

КЕРІВНИКИ ПІДРОЗДІЛІВ, МЕНЕДЖЕРИ, АГРОНОМИ З 13 ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ, ДЕ МАЄ СВОЄ 
ПРЕДСТАВНИЦТВО АГРОХІМІЧНА КОМПАНІЯ «VITAGRO-PARTNER», ОТРИМАЛИ КЛЮЧІ ВІД 16 ЛЕГКОВИХ 
АВТОМОБІЛІВ МАРКИ «КІА» ТА «РЕНО», ЯКІ СТАНУТЬ НЕАБИЯКОЮ ПІДМОГОЮ В ЇХНІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ 
ДІЯЛЬНОСТІ.
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ДУХ РІЗДВА ТОРКНУВСЯ КОЖНОГО

КОЛЕКТИВ СТАВ РІДНИМ

Різдвяні колядки, які організували у Крупець-
кому ОТГ Радивилівського району, несли особли-
вий колорит свята. Адже представники різних ста-
ростинських округів, які взяли участь в «Різдвяній 
коляді», дарували своє оригінальне виконання ві-
домих колядок, що притаманне з давніх-давен саме 
їхнім селам. Є й свої традиції святкування Різдва у 
жителів Михайлівського старостинського округу. 
Виконання колядок колективом, який об’єднав ще 
й пайовиків Групи компаній «VITAGRO», було і 
помітним, і вражаючим.

- Окремі колядки записані нашими учасницями 
ще від бабусів чи прабабусів, - розповідає пайовик 
компанії «VITAGRO» та діловод Михайлівсько-
го старостинського округу Лариса Житкова. – За 
атмосферою, яка панувала у залі, ми відчули, що 
наше виконання колядок прийшлося до душі усім 
присутнім. Разом з виконавцями на святкування 
приїхали й пайовики компанії «VITAGRO» - Марія 
Гудима, Марія Мирончук, Людмила Пархута, Ла-
риса Порученко. Дух Різдва, здається, торкнувся 
кожного, від того й настрій був у всіх піднесений.

Зрештою, позитивного настрою не лише у свят-
кові дні, нам, жителям Михайлівки, додає ком-
панія «VITAGRO», насамперед – тими добрими 
справами, які втілюються в селі для нашої грома-
ди, - наголошує Лариса Семенівна. – Це - допомо-
га місцевому храму, ігровий майданчик для дітей, 
інші.

З початком нового року з’являються й нові за-
думи, які б ми хотіли реалізувати за сприяння ком-
панії. Якби вдалося створити зону відпочинку ще й 
для молоді, з невеличкими алеями, зеленими на-
садженнями, лавочками, то такий скверик, думаю, 
став би окрасою села і улюбленим місцем дозвілля 
молоді.

Наші пайовики покладають великі надії на сво-
го інвестора, - наголошує Лариса Житкова. - Ми 
вдячні за вчасні й якісні розрахунки, за допомогу, 
яку отримує село. Більшість пайовиків, до речі, ба-
жають, щоб і надалі їхню землю обробляла Група 
компаній «VITAGRO», навіть якщо закон про про-
даж земель сільгосппризначення вступить у силу. 
В такому бажанні криється велика довіра до нашо-
го інвестора.

Навчаючись у Київсько-
му національному університеті 
харчових технологій, Ірина по-
знайомилася зі своїм майбутнім 
чоловіком. Вже на останньому 
курсі, освоївши спеціальність 
«Жири і жирозамінники» та 
успішно захистивши диплом, 
молоде подружжя мріяло про 
роботу за спеціальністю. Пер-
ший трудовий досвід здобували 
на переробному підприємстві в 
Чернівецькій області.

А трохи згодом Ірина та Ілля 
Крохмальови стали безпосе-
редніми учасниками важливого 
проекту – започаткування олій-
ного виробництва у Групі компа-
ній «VITAGRO». Особливо ціка-
вим він став і для Крохмальових, 
адже Іллі довелося практично «з 
нуля» налагоджувати виробни-
чий процес, а Ірині - відповідати 
за лабораторний. Підбір та нав-
чання персоналу, контроль на 
кожному етапі діяльності, вдо-
сконалення, новації – все це до-

сить скрупульозна робота, яка й 
стала міцним фундаментом для 
новоствореного підприємства з 
виробництва олії.

На сьогодні Ірина Крохма-
льова обіймає посаду фахівця 
стандартизації, сертифікації та 
якості, начальника лабораторії 
з олійного виробництва і займа-
ється сертифікацією виробни-
цтва. Лабораторія під керівниц-
твом Ірини Юріївни контролює 
показники якості вхідної сиро-
вини та готової продукції – маку-
хи та олії. Лабораторія атестова-
на згідно з держаними нормами.  

- Пройшовши сертифікацію, 
ми ще ретельніше почали від-
стежувати свою продукцію, адже 
контрагенти хочуть мати якомо-
га повнішу інформація про неї 
- від поля до столу, бути впевне-
ними, що до них із сертифікатом 
доставляється безпечна продук-
ція. У разі якихось розбіжнос-
тей зможемо відстежити, звідки 
сировина надійшла, з’ясувати 
негативний показник, але таких 
випадків, на щастя, не було. До-
дам, що ми  постійно проводимо  
моніторинг за контролем готової 
продукції та сировини.

Захоплено розповідаючи про 
роботу лабораторії, Ірина зізна-
ється, що свого часу мала на меті 
освоювати парфумерний напря-
мок, який на той час був запрова-
джений у їхньому виші. Але коли 
більш детально почала вникати 

та вивчати напрямок «Жири та 
жирозамінники» зрозуміла, що 
він досить цікавий і перспектив-
ний.

- Тепер не жалкую, що при-
святила цьому своє професійне 
життя, адже робота дуже подо-
бається, - каже Ірина. – А коли 
почали запроваджувати в лабо-
раторії європейські стандарти, то 
відкрили для себе стільки новиз-
ни, стільки цікавих професійних 
можливостей. Так, це кропітка 
робота, але курс на європейські 
стандарти змушує нас вдоскона-
люватися, рухатися вперед.

Коли, до прикладу, пройшли 
одну з голландських сертифі-
кацій, то тепер з упевненістю 
можемо говорити, що це був ще 
один щабель угору. Ми хочемо 
розвиватися, запроваджувати 
сучасне, більш досконале.

Із великим задоволенням від-
відуємо різні семінари, навчання, 
де пізнаємо нове, черпаємо свіжі 
ідеї.

Та й про переїзд у Волочиськ 
сім’я Крохмальових не шкодує.

- Місто гарне, затишне. Для 
дітей створені всі умови, щоб 
займатися культурою та спор-
том. Наша донька, до прикладу, 
в захопленні від секції, у якій 
займається. А ми дякуємо долі, 
що пощастило працювати в та-
кій потужній, такій авторитетній 
компанії, в колективі, що став 
своїм, рідним.

Микола Вінник пройшов не один ща-
бель професійного зростання. Відразу 
після служби в армії він почав працю-
вати водієм в колгоспі рідного села 
Москалівка Ярмолинецького району. 
Пізніше став бригадиром рільничої бри-
гади. У часи реформування сільського 
господарства довелося Миколі Яросла-
вовичу працювати заступником керів-
ника господарства, трохи згодом - очо-
лити його.

- Життя випробовує людину в різних 
ситуаціях, і на професійній ниві також. 
Без труднощів не обходиться, але 
завжди треба зберігати людську гід-
ність і порядність, - каже Микола Ярос-
лавович. – Тоді й спільну мову вдасться 
знаходити з колегами, і результат ро-
боти буде успішним.

У великих колективах – люди різні. 
Якщо вдасться знайти «ключик» до 
кожного, то тебе поважатимуть, до тебе 
будуть дослухатися, - додає співроз-
мовник. – Це наука, яку засвоїв із влас-
ного досвіду, - посміхається він.

Оця «мудрість» і риси характеру були 
особливо важливі, коли Миколі Ярос-
лавовичу Віннику довірили очолити 
виробничий підрозділ Групи компаній 
«VITAGRO» в селі Москалівка.

- Особисто мені приємно, що за ко-
роткий час компанії «VITAGRO» вдалося 
так багато зробити в нашому селі. Усі 
поля засіваються, врожаї високі, техніка 
сучасна. У соціальній сфері – дуже ве-
лика допомога. Люди задоволені розра-
хунком за паї, можливістю працевлаш-
туватися в своєму селі. Немало сімей 
отримали фінансову допомогу за різних 
потреб. Коли діловитість, господарський 
хист поєднуються з найкращими люд-
ськими якостями – це запорука успіху, 
запорука визнання підприємства. 

Недаремно багато хто мріє про те, 
щоб влитися в команду «VITAGRO», яка 
дає можливість розвиватися, заробляти 
високу зарплату, працювати на своїй 
землі, біля свого дому.

Даючи високу оцінку «VITAGRO», 
Микола Ярославович повідомляє, що 
віднедавна, у зв’язку зі структурними 
змінами в компанії, йому доручили чер-
гову відповідальну ділянку роботи – за-
відувати майстернею кластеру «Хмель-
ницький».

- Техніку люблю з дитинства, тому 
переконаний, що нові обов’язки будуть 
для мене не менш цікавими, - додає Ми-
кола Ярославович.

Коли ж торкаємося теми відпо-
чинку, згадує про своє захоплення ри-
боловлею. Якщо вдається вибратися 
на беріг річки, каже він, то почувається 
щасливим. А коли до них із дружиною 
навідуються сини з обласного центру, 
здається, щастю батьків немає меж. Бо 
для них не існує нічого  дорожчого за ті 
хвилини, коли збираються разом, усією 
сім’єю…

ІЗ ВИСОТИ ВЛАСНОГО ДОСВІДУ
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СВЯТКУВАЛИ ВОДОХРЕЩЕ

Його ще називають Йорданом на згадку 
про хрещення Ісуса Христа в річці Йордан. 
Свято має й іншу назву - Богоявлення, - яка 
походить від того, що, згідно з біблейськи-
ми оповіданнями, під час хрещення Ісуса 
на нього зійшов із небес Дух Святий у ви-
гляді голуба, і з неба пролунав голос: «Це 
Син Мій улюблений, що його Я вподобав!». 
Вважається, що вода, освячена 18 і 19 січ-
ня,  має однакову силу і застосування: нею 
освячують храми і домівки, дають пити 
тяжкохворим, зберігають вдома протягом 
року до наступного Водохреща. 

Святкували Водохреще і в селі Нивра 
Борщівського району на Тернопільщині. 
На освячення води зійшлися чи не всім се-
лом. 

- Під час Різдвяних святкувань ми бажа-
ємо одне одному здоров’я і щиро молимося 
за здоров’я людей, які приходять на допо-
могу, - розповідає отець Василь, настоя-
тель храму Святого Михаїла. - Моє серце 
сповнене щирою подякою таким добрим 
людям як Сергій Петрович і Петро Петрович Лабазюки, яких знаю особисто, з якими нео-
дноразово доводилося спілкуватися.

При першій нашій зустрічі дізнався багато цікавого про компанію «VITAGRO», яка почала 
тоді господарювати на території району. Я розповів про старовинний храм Святого Михаїла, 
що є центром духовності у нашому селі. За комуністичних часів впродовж 27 років його вико-
ристовували, як склад. Коли ж почалася пора відродження храмів, мені довелося докладати 
багато зусиль, щоб він повноцінно діяв. Необхідні були кошти, будівельні матеріали для ре-
монтних робіт.

І так приємно, що до великої турботи про наш храм долучилася Група компаній «VITAGRO». 
Щороку отримуємо допомогу коштами, або ж матеріалами. Головне, і Петро Петрович, і Сер-
гій Петрович цікавляться потребами нашої церковної громади та завжди йдуть назустріч.

Цього року храму Святого Михаїла в селі Нивра виповниться 250 років. Спільним надбан-
ням, спільною перемогою можемо вважати те, що змогли зберегти храм, який за допомогою 
добрих людей отримав друге життя. Думаю, ще довго-довго служитиме він наступним по-
колінням. Тож нехай Господь благословить усі добрі справи людей, які мають велике серце, 
щиру душу і любов до своєї землі.

- Вони – наша втіха, наше щастя, - каже Фео-
досій Олександрович. – Богу дякувати, ми доче-
калися четверо онуків і троє правнуків. За важкою 
роботою, клопотами і не зогледілися, як виросли 
наші дві доньки. Раділи за них, коли наші дівчатка 
здобули освіту, коли на весільний рушник ставали. 
Але час пролетів якось дуже швидко, навіть не ві-
риться, що в минулому році я зустрів своє вісімде-
сяте літо. А з дружиною ми відсвяткували торік 55 
років подружнього життя, - розповідає він.

Як і більшості представників їхнього покоління, 
Феодосію Олександровичу й Олені Віталіївні ви-
пало непросте життя, сповнене переживань, 
тривог, труднощів. Зростаючи в багатодітній сім’ї, 
Феодосій вже після 7 класу змушений  був працю-
вати, заробляти на шматок хліба для сім’ї. Після 
служби в армії повернувся в рідне село Соломна 
і працював у місцевому колгоспі – різноробочим, 
будівельником.

Батько Олени загинув на війні, а в сім’ї троє 
дітей, тож вона з юних літ в усьому підсобляла 
мамі. Можна вважати, виросла на фермі, поспі-
шаючи щоразу їй на допомогу. А пізніше й сама 
почала працювати в рільничій бригаді колгоспу, аж 
до пенсії. Де й знаходила час для вишивання – най-
більшого свого захоплення. 

І в молоді роки, і тепер у Соломній кажуть, що в 
Феодосія Олександровича золоті руки. Своїми ру-
ками, вже з молодою дружиною, зводив дім, його 
руки були допомогою багатьом односельцям. І нині 
до чоловіка защораз звертаються сусіди, коли по-
трібна порада толкового спеціаліста чи його поміч. 
Знають, що не відмовить, свою роботу відкладе, а 
чим зможе – допоможе.

Коли розпитуємо в доньок Галини та Валентини, 
що найбільше вирізняють у стосунках батьків, то 
кажуть, що мама й тато ніколи не ділили домашню 
роботу на жіночу і чоловічу. Батьки були й залиша-
ються для них зразком того, як треба підтримувати 
один одного і в радості, і в горі.

- Скільки б не було нам років, але ми почуває-
мося дітьми, - каже Валентина. – Живу через до-
рогу, і дуже рада, що завжди маю можливість до-
відатися, поспілкуватися з найріднішими людьми.

- П’ятдесят п’ять років разом ідуть по життю наші 
батьки, і всі ці роки вони дорожать одне одним. 
Злагода, взаєморозуміння, терпіння – в нашій сім’ї 
були завжди у великій пошані, - продовжує Галина. 
– Своєю порядністю, працелюбністю батьки за-
служили повагу людей. Так приємно чути про них 
схвальні відгуки. 

Велику радість відчувала вся наша родина, коли 
і Група компаній «VITAGRO» на сільських урочи-
стостях згадувала про них як про своїх пайовиків 
та як кращих людей села, вручивши їм пам’ятний 
подарунок. Старші жителі, колишні працівники кол-
госпу, дуже цінують таку увагу.  

Щиру подяку, в свою чергу, висловлювали на 
адресу компанії «VITAGRO» пайовики. Задоволені 
вони орендною платою за земельні паї, задоволені 
подарунками на свята, схвалюють турботу ком-
панії про соціальну сферу села. Рідне село є не-
від’ємною частиною їхнього життя, тож кожному 
мріється, щоби було воно багатим і квітучим.

ЗОЛОТІ РУКИ ТА ДОБРЕ СЕРЦЕ
НАЙБІЛЬШИМ БАГАТСТВОМ ТА НАЙБІЛЬШОЮ РАДІСТЮ 

В СВОЄМУ ЖИТТІ ФЕОДОСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ РОЙ І 
ЙОГО ДРУЖИНА ОЛЕНА ВІТАЛІЇВНА  ВВАЖАЮТЬ ОНУКІВ І 
ПРАВНУКІВ.

19 СІЧНЯ ПРАВОСЛАВНІ ХРИСТИЯНИ СХІДНОГО ОБРЯДУ СВЯТКУЮТЬ ВОДОХРЕЩЕ, АБО БОГОЯВЛЕННЯ 
ГОСПОДНЄ. ВОДОХРЕЩЕ - ЦЕ ТРЕТЄ НАЙБІЛЬШЕ СВЯТО, ЯКЕ ЗАВЕРШУЄ ЦИКЛ РІЗДВЯНИХ СВЯТ. 

Сьогодні навіть важко уявити, яка 
доля чекала б на наш Михнів, інші села, 
якби не взяла в обробіток розпайовані 
землі Група компаній «VITAGRO». На-
самперед, більшість жителів отримали 
робочі місця, дуже хороші зарплати. 
Чого вартує лише завод з переробки 
гарбузового насіння, який з «нуля» збу-
дувала компанія! А ще ж маємо в селі 
свій зернотік, сушарку, лабораторію, по-
тужний машино-тракторний парк. Хто 
хоче працювати, той роботою забезпе-
чений. Мати такого інвестора – це ве-
ликий плюс для села.

З перших днів роботи «VITAGRO» у 
Михнові склалися добрі дружні стосунки 
між сільською радою і представниками 
компанії, зокрема з Володимиром Кор-
нійчуком, який нині очолює кластер «По-
лісся». З будь-якою проблемою громади 
звертаємося до Володимира Костянти-
новича і отримуємо сприяння.

Так, компанія допомогла оформити 
усю необхідну документацію на сільське 
пасовище. Немало ремонтних робіт у 
закладах соціальної сфери проведено 
за її допомогою. Задоволені й пайо-
вики, бо справді відчувають велику під-
тримку орендаря. А Свято села і Хліба, 
яке щороку організовує «VITAGRO», 
стало одним з улюблених для усіх жи-
телів. Минулого року, до речі, Михнову 

виповнилося 500 років. Тож урочистості 
були особливими. Як кажуть, і старий, і 
малий зійшлися, щоб подивитися чудову 
концертну програму, почути добре слово 
від керівництва компанії, отримати пода-
рунки.

Прийшла на свято й багатодітна мати 
Пелагія Олексіївна Качка, 1922 року на-
родження, яка виховала п’ятеро дітей. 
Ще довго потім згадувала, як її вшано-
вували, як приємно було чути вітання 
на свою адресу. Для простих сільських 
людей щире слово – також подарунок, а 
спілкування в теплій атмосфері, кажуть 
вони, продовжує життя. За такі емоції 
спасибі «VITAGRO».

Сподіваємося, що наша дружба і 
співпраця надалі лише міцнітиме. Тим 
паче, що в реалізації своїх планів на по-
точний рік хочемо заручитися підтримкою 
компанії. У цих планах – завершення 
водогону, ремонти, грейдерування сіль-
ських вулиць. Це, так би мовити, головні 
завдання.

Варто додати, що завдяки «VITAGRO» 
про наш Михнів знають далеко за ме-
жами області, тож сучасна історія древ-
нього села збагачується.

Зоя Франкова,
в.о. Михнівського сільського голови,

Ізяславський район

ТАКИЙ ІНВЕСТОР – НАДІЙНА ПІДТРИМКА ДЛЯ СЕЛА
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НАЗВА КУЛЬТУРИ ЛЮТИЙ БЕРЕЗЕНЬ КВІТЕНЬ ТРАВЕНЬ ЧЕРВЕНЬ

зелень, салат
10,12,13,15,17, 20, 

24,25,28,29
3-6,17,18,22, 27, 29,30

5-7,10,12,14,18, 19, 
23,25-29

2-6,24-26, 31
1,3,4,6-8,12,13,22, 

23,26,27,29,30

огірки
10-12,14,15,17, 

18,19,24,25
3,5,6,17,18, 22,27-29

5-7,10,11,14, 18,19,25-
27,29

2-6,15-17, 25,26,30,31
1-4,6,7,12,13,22, 
23,26,27,28,30

томати 10,13,15,17-20,24,25 3-6,17,18, 22,27,30
5-7,10-14,18,19, 

23,25,27-29
2,4-6,15-17, 24-26,30,31

1,3,4,6,7,12,13, 
22,23,25,28,30

баклажани 10,15,17, 24,25 3,5,6,17,18,22, 27,28,30
5-7,10,13, 14,18, 

19,23,25,29
2,4-6,15-17, 24-26,30,31

1,3,4,6,7,12,13, 
22,23,25,28,30

перець 10,12-15,17, 19,20,24,25 3-6,17,18,22, 27,29,30
5-7,10,12-14, 18,19,23, 

25,27,29
2,4-6,15-17, 24-26,30,31

1-4,7,8,12,13,22,23, 
26,27,29,30

кабачки, патисони, 
гарбузи

10,15,17,20, 24,25,28,29 3,4,6,17,18,22, 27,29,30
5-7,10,12,14,18, 19, 

23,25,27,29
2,4-6,15-17, 24-26,30,31

1,3,4,6-8,12,13, 
22,23,26,28,30

редис, редька, дайкон
1,5,6,7,12,13, 15,18, 

19,20,24,25
4-6,17,18, 22, 27,28-30

1,2,10,12-14, 
18,19,28,29

5,6,11,12,25,26
2,3,4,6,8,12, 

13,17,18,22,23,30

картопля, топінамбур 1,2,10-14, 18,19,28,29 5,6,11,12,25,26
2-,4,6-8,12,13, 
17,18,22,23,30

морква, буряк
4,6,10,11,12, 
14,15,27,28

1,2,10-14,18,19,28,29 5,6,11,12, 25,26
2-,4,6-8,12,13,17, 

18,22,23,30

цибуля
1,2,10,12-14, 
18,19,28,29

5,6,11,12,25,26
2-,4,6-

8,12,13,17,18,22,23,30

квасоля, горох, боби 10,15,17,20, 24,25,28,29 3,4,6,17,18, 22,27,29,30
5-7,10,12,14,18, 19, 

23,25,27,29
2,4,5,6,15-17, 24-

26,30,31
1,3,4,6-8,12,13,22, 

23,26,20,30

капуста цвітна, 
білоголова,

10,12,15,17-20, 3,5,6,17,18,22, 27,29,30
5-7,10,12-14,18, 19, 

23,25, 27, 29
2-6,15-17, 24-26,30,31

1,3,4,6-8,12,13,22,23, 
26,27,28,30

петрушка і селера 
коренева

10,15,17, 18-20,24,25 3,5,6,17,18, 22,27,29,30
5,6,710,12,14-16,18,19, 

23,25,28,29
3,6,24,25,26,31

1,3,4,6-8,12,13, 
22,23,26,27,29,30

полуниця, суниця 16,17,18 12,14,15,23

квіти з насіння 11,12, 15,19,24 4-6,22,21,30
5,7,10,11,13, 
18,19,25,27

2,5,6,15,17, 25,26, 30 2,4,6,712,22, 23,28,29

дерева, кущі 12,13,15,16,22 2,3,5,9,11 8,10,17,18 9,11,14,18

НЕСПРИЯТЛИВІ ДНЯ ДЛЯ САДІВНИЦТВА У 2020 РОЦІ

9, 23 9, 24 8, 23 7, 22 5, 21

ПОСІВНИЙ КАЛЕНДАР НА 2020 РІК, ВРАХОВУЮЧИ ФАЗИ МІСЯЦЯ

ПОГЛЯД У ЗАВТРА
Новий культурно-мис-

тецький конкурс «Погляд у 
завтра» презентувала Група 
компаній «VITAGRO» у всіх 
навчальних закладах тих на-
селених пунктів, де веде свою 
господарську діяльність.

Мета такого конкурсу -  ви-
явити і підтримати таланови-
тих дітей,  творчо обдаровану 
молодь, обмінятися творчими 
досягненнями та досвідом, по-
пуляризувати діяльність Групи 
компаній «VITAGRO».  

За підсумками конкурсу бу-
дуть визначені володарі Гран-
Прі в кожній групі номінації.

Брати участь у конкурсі мож-
на як самостійно, так і в складі 
творчих колективів.

Групи і вікові категорії: 
дитяча група-10-13 років; 
юнацька група-14-17 років.
Гран- Прі в номінаціях:
- живопис;
- графіка;
- паперопластика;
- комп’ютерна графіка;

- художнє фото;
- вітальна листівка.
Конкурс проводиться з 

01.01.до 01.04.2020р.
На конкурс приймаються ро-

боти, виконані учнями або ко-
лективами з різного матеріалу, 
які мають естетичний вигляд та 
пов’язані з діяльністю компанії .

Творчі роботи оцінюють-
ся за критеріями:

- актуальність та повнота роз-
криття теми;

- якість виконання роботи;
рівень володіння технікою 

виконання, матеріали ;
- новизна, оригінальність.
За результатами конкурсу бу-

дуть проведені виставки робіт, 
організовані публікації у ЗМІ та 
соцмережах з відповідними ко-
ментарями про автора.

Роботи надсилайте в офі-
си кластерів за місцем локацій 
учасників конкурсу.

Долучайтеся! Можливо, 
саме ваш талант чекає ви-
знання.

КАЧКА, ЗАПЕЧЕНА З
 ГРУШАМИ І ЦИТРУСОВИМИ
Інгредієнти: 2 кг качки,  2 груші,  2 

апельсини,  2 лимона, 1 грейпфрут,  
1 цибулина, 3 зубки часнику, імбир, 
50 г вершкового масла, 1 ст. ложка 
оливкової олії, 100 мл коньяку, 2 ст. 
ложки цукру, чорний мелений пе-
рець за смаком, сіль за смаком. 

Цитрусові очисти від шкірки і 
плівок і поріж на шматочки. Груші 
поріж невеликими кубиками. Цибулю 
дрібно поріж. Часник пропусти через 

часничницю. 
Імбир натри 
на дрібній 
тертці. Ци-
булю обсмаж 
на розігрі-
тому вершко-

вому маслі 5 хвилин. Додай часник 
і обсмаж 2 хвилини. Потім додай на 
сковороду імбир, цитрусові, грушу, 
посип цукром, залий коньяком, на-
крий кришкою і тушкуй на повіль-
ному вогні 5 хвилин. 

Качку оброби, промий і обсуши 
паперовою серветкою. Обітри качку 

всередині і ззовні сіллю і перцем. На-
фаршируй тушкованими фруктами і 
заший черевце. Виклади птицю на 
змащене оливковою олією деко, 
полий рештою сиропу і відправляй у 
розігріту до 180°С духовку. Випікай 
качку 1,5-2 години, періодично поли-
ваючи її сиропом. 

МАРИНОВАНИЙ 
ОСЕЛЕДЕЦЬ ЗА 2 ГОДИНИ
Інгредієнти: оселедець (розмо-

рожений) – 1 кг (3 шт.), перець ду-
хмяний горошком – 4 шт., сіль – 3 

ст. л., цукор 
– 2 ст. л., 
яблучний сік 
– 1\2 скл., 
купаж олив-
кової та со-
няшникової 
олії – 2 ст. л.

Рибу розморозити, видалити го-
лову і нутрощі. Зняти шкіру. Порізати 
на шматочки. Яблучний сік підігріти, 
додати спеції, перемішати.

Рибу залити маринадом, зали-
шити на 2 години.

РЕЦЕПТИ НАШИХ ЧИТАЧІВ


