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АКТУАЛЬНО

Законопроект про ринок 
землі №2178-10, який розпо-
чала розглядати Верховна 
Рада, не можна підтримувати 
в такій редакції, оскільки він 
практично не залишає можли-
вості пересічному українцю ку-
пити землю.

Про це заявив народний де-
путат Сергій Лабазюк. Він під-
креслив, що земля – це не просто 
товар. «Це значно більше, ніж 
товар – для кожного українця, для 
безпеки держави, для майбутніх 
поколінь!», - зазначив парла-
ментар. 

Я особисто виступаю ЗА від-

криття ринку землі. Однак катего-
рично не підтримую ту редакцію 
законопроекту, яку нам пропо-
нують, і не буду за неї голосу-
вати», - заявив народний депутат. 
Він додав, що подав велику кіль-
кість правок до законопроекту, 
намагався акцентувати увагу 
профільного комітету, щоб вони 
були враховані, однак цього не 
сталось. 

За словами нардепа, законо-
проект дає усі можливості для 
інвестиційних фондів, фінан-
сових структур, в тому числі, між-
народних, придбати українську 
землю. 

«Ми розуміємо, що зараз в 
українців немає доступу до де-
шевих кредитів і вони є в абсо-
лютно нерівних умовах з інозем-
ними фінансовими структурами», 
- пояснив політик.

СЕРГІЙ ЛАБАЗЮК: ЗЕМЛЯ – ЗНАЧНО БІЛЬШЕ, НІЖ ТОВАР

Продовження на стор. 3
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ГРУПА КОМПАНІЙ «VITAGRO» ГОТОВА 
РОЗПОЧАТИ ПОСІВНУ КАМПАНІЮ

«Особливістю цього року, ма-
буть, стане рання весна. А, отже, 
комплекс весняно-польових робіт 
аграрії змушені будуть розпочати 
раніше, - розповідає генеральний 
директор компанії Петро Лабазюк. 
– На сьогодні у всіх кластерах Групи 
компаній «VITAGRO» вносять азот-
ні добрива під посів озимого ріпаку 
й озимої пшениці. А на полях, де сі-
ятимуть ячмінь, сою, вносять зміша-
ні добрива. На жаль, у ґрунті мало 
вологи, і ці заходи спрямовані на те, 
щоб поживні речовини швидше роз-
чинялися в ґрунті, - додає Петро Пе-
трович.

Уважно слідкуємо за прогно-

зом погоди, щоб визначитися з по-
дальшими діями. До прикладу, на 
Рівненщині де працюють кластери 
«Волинь», «Агрохолдинг «Зоря», 
обіцяють дощі. Якщо так і буде, то 
закриття вологи на цих полях про-
водитиметься пізніше. Ймовірно, 
швидше розпочнуть роботи із за-
криття вологи в кластері «Товтри», 
зокрема в південній частині – у селі 
Лісківці на Кам’янеччині, а також 
Скалі-Подільській на Тернопіль-
щині, в Івахнівцях Чемеровецько-
го району. Усі агрономічні операції 
доведеться проводити оперативно, 
з мінімальним обробітком ґрунту – 
для збереження в ньому вологи. Хоч 

все коригує погода, до посівної зали-
шаються лічені дні.

Цього року для весняно-польо-
вих робіт використовуватиметься й 
нова потужна техніка. По самохідно-
му обприскувачу отримали кластери 
«Полісся» та «Центральний». Сучас-
ний культиватор доставили в «Агро-
холдинг «Зоря». Вже випробовують 
в роботі розкидачі мінеральних до-
брив у кластерах «Полісся», «Цен-
тральний», «Агрохолдинг «Зоря». 
Аграрії компаній готові до посівної 
кампанії і розпочнуть її найближчим 
часом», - підсумовує Петро Лабазюк.

стор.7
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НАСІННЯ ДЛЯ БАГАТИХ УРОЖАЇВ

- Підготовку насіння під майбут-
ній посів ми розпочали 29 січня, тож 
впродовж лютого наш завод пра-
цював у дві зміни, аби справитися 
зі всіма визначеними завданнями, 
- розповідає директор заводу Віктор 
Вільчинський. – Підготовлене, якіс-
не насіння ячменю вже відправили в 
усі відділки компанії. Одна лише лі-
нія в середньому готує майже 85 тонн 
насіння на добу, а при потребі може-
мо готувати майже 200 тонн насіння 
на добу, - додає Віктор Анатолійович.

Лісоводський насіннєвий завод 
був і залишається зразком сучасних 
технологій у виробництві насіння та 
гордістю компанії «VITAGRO». Під-
приємство розпочало роботу в 2013 
році і з тих пір для багатьох місцевих 
жителів воно стало другою домівкою.

- Усі ми, працівники, вже й не 
уявляємо свого життя без заводу. 
Свого часу мені довелося п’ятнад-
цять років працювати начальником 
Чемеровецької насіннєвої інспекції. 
Тепер, оглядаючись назад, розумію, 
який величезний крок вперед зроби-
ли ми, як суттєво змінилися підходи 
до ведення сільського господарства, 
якими новаціями наповнилася наша 
діяльність.

Відверто кажучи, закінчуючи нав-
чання у сільгосптехнікумі, Кам’я-
нець-Подільської сільгоспакадемії, 
потім, працюючи в насіннєвій ін-
спекції району, я мало уявляв, які 
значні зміни чекають сільське гос-
подарство попереду, - ділиться дум-
ками Віктор Анатолійович. – Коли 
мої батьки працювали у відомому 
колгоспі «Україна» на Чемеровеччи-
ні, то, розповідали, врожайність пше-
ниці 40 центнерів з гектара була мало 

не рекордною. Сьогодні ж ми маємо 
результат і понад 100 центнерів з гек-
тара. А якою недосконалою була тоді 
техніка! Підхід до обробітку ґрунту, 
техніка, засоби захисту рослин, до-
брива – все це змінилося. І мені осо-
бливо приємно, що аграрії можуть 
бачити хороший результат від своєї 

нелегкої праці.
До прикладу, ми, працівники 

насіннєвого, відчуваємо свою при-
четність до загального успіху, який 
здобула «VITAGRO». Та, головне, - 
додає керівник, - що на досягнутому 
компанія не зупиняється і щороку 
дивує новаціями.

Директор розповідає, що у пер-
спективі планується будівництво но-
вих складів на території заводу, адже 
збільшується клієнтська база, пла-
ни реалізації, обсяги виробництва. 
Агрохімічна компанія – «VITAGRO 
PARTNER» розширює представни-
цтво в регіонах держави, тож насіння 
лісоводського заводу зможуть оціни-
ти все більше аграріїв.

- Якість нашого насіння гаран-
туємо, - каже на завершення Віктор 
Вільчинський. – І хто прагне високих 
врожаїв, вибирає саме його. 

Коли відділки кластеру 
«Хмельницький» отриму-
вали мінеральні добрива, то 
у Сутковецькому не раз наго-
лошували, як добре, мовляв, 
що в минулому році вдалося 
збудувати свій, добротний 
склад для мінеральних до-
брив. Зрештою, акцентує 
увагу керівник кластеру Ві-
ктор Басистюк, у кожному 
відділку подбали, аби для 
зберігання добрив були ство-
рені належні умови.

Сьогодні ж їх вносять на 
поля, де працює кластер 
«Хмельницький». До при-
кладу, у Сутківцях, Гвардій-
ському мінеральні добрива 
передбачені під посів яч-
меню, у Шпичинцях – під 
посів сої.

- Наступний етап – за-
криття вологи, - розповідає 
Віктор Тимофійович. – У 
зв’язку з тим, що минулорічна 
осінь була сухою, а зима пе-
реважно без снігу, процент 
вологи у ґрунті низький, лише 
сорок відсотків до потреби. 
Як кажуть, на все воля Божа, 
та ми надіємося на дощі, 
якщо ж їх не буде, – старати-
мемося зберегти вологу, яка 
залишається в ґрунті. Попе-
редньо плануємо розпочати 
роботи із закриття вологи 
26 лютого. А з першого дня 
березня – посів ячменю, під 
цю культуру відводимо понад 
дві тисячі гектарів. Погода 
завжди вносить свої корек-
тиви у плани аграріїв, але 
кластер «Хмельницький» го-
товий до посівної.

- Хоч посівна кампанія ще 
не розпочалася, на полях 
нашого кластеру «Товтри» 
працює техніка, - розповідає 
керівник кластеру Анатолій 
Степчук. – У ці дні завер-
шуємо підживлення озимих 
культур. Аміачну селітру вно-
сили під посіви озимого рі-
паку, а сульфат амонію під 
посіви озимої пшениці. На 
черзі – закриття вологи, че-
каємо лише сприятливої по-
годи.

Анатолій Іванович згадує 
і про те, що у кластер на-
дійшло насіння ярого яч-
меню, кукурудзи, соняш-
ника. Налагоджено також 
постачання необхідних міне-
ральних добрив. Додає, що 
механізатори з нетерпінням 
чекають дня, коли стартує 
посівна. Три сівалки одразу 
вийдуть в поле.

Тим часом в саду на те-
риторії кластеру триває об-
різування дерев. Працівники 
саду планують завершити ці 
роботи до середини березня.

У ПЕРЕДЧУТТІ ВЕСНИ

ЧЕКАЮТЬ 
СТАРТУ

ІЗ НАБЛИЖЕННЯМ ВЕСНЯНО-ПОЛЬОВИХ РОБІТ НАРОЩУЮТЬ ОБСЯГИ ВИРОБНИЦТВА НА ЛІСОВОДСЬКОМУ 
НАСІННЄВОМУ ЗАВОДІ ГРУПИ КОМПАНІЙ «VITAGRO».

Кожен новий день наближає прихід 
весни, аграрії з нетерпінням очікують по-
чатку польових робіт. До них готові в усіх 
кластерах Групи компаній «VITAGRO», зо-
крема й в «Агрохолдингу «Зоря» на Рівнен-
щині.

- Кілька днів сонячної погоди і таке від-
чуття, що надворі весна, - каже Анатолій 
Наумець, заступник директора агрохол-
дингу. – Якщо вона триматиметься, то роз-
гортати польові роботи доведеться раніше. 
Як кажуть, поживемо – побачимо.

Та вже на сьогодні на завершені піджив-
лення озимої пшениці, - додає Анатолій Ві-
талійович. 

А в ремонтних майстернях роботи прак-
тично завершені, на понад 99 відсотків тех-
ніка готова вийти в поле, розпочати посівну 
компанію.

Не залишаються поза нашою увагою 
соціальні питання, - продовжує Анатолій Ві-
талійович. – Так, спрямували кошти на ре-
монт водонапірної башти в селі Пальче, а 
також на ремонт класу фізики в школі села 
Хорлупи – три тисячі гривень. Втім це лише 
початок тієї низки соціальних питань, які 
вирішуватиме для місцевих громад Група 
компаній «VITAGRO» в поточному році. По-
переду – багато цікавої, корисної та резуль-
тативної роботи.

ПОПЕРЕДУ – БАГАТО РОБОТИ
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З ДУМКОЮ ПРО ВИСОКІ ВРОЖАЇ

РІЗНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

ПРОБЛЕМИ ДОЛАЄМО РАЗОМ

ПІДЖИВЛЮЮТЬ ОЗИМІ КУЛЬТУРИ

Нещодавно у Києві відбула-
ся виставка «Зернові техноло-
гії 2020» . У рамках виставки 
був проведений семінар «Су-
часні технології вирощування 
основних сільськогосподар-
ських культур в умовах не-
стачі вологи», де з доповіддю 
виступив начальник відділу 
насінництва, старший науко-
вий консультант Агрохімічної 

компанії «Vitagro Partner» Микола Сучек.  
Аналізували ситуацію щодо зміни клімату в Україні 

та світі, поділилися авторськими технологіями виро-
щування у екстремальних погодних умовах та пре-
зентували новинки Агрохімічної компанії «Vitagro 
Partner».

Разом з представниками з різних регіонів країни 
спеціалісти Агрохімічної компанії обговорили також 
питання ранньої посівної кампанії цього року, поділи-
лися досвідом, напрацюваннями та секретами успіш-
ного вирощування сільськогосподарських культур на 
Чернігівщині.

Варто додати, що пропозиції «Vitagro Partner» ста-
ють все більш затребуваними, інтерес аграріїв до них 
зростає. І виставка «Зернові технології 2020» стала 
цьому яскравим свідченням.

- Техніка кластеру «Полісся» вже працює у полі, - 
інформує керівник кластеру Володимир Корнійчук. 
– Головні завдання, які стоять на даному етапі перед 
аграріями, – підживлення озимих культур та закриття 
вологи, і з ними успішно справляємося. 

Чекаємо початку посівної, - продовжує Володимир 
Костянтинович. – Отримали насіння ярого ячменю, 
відповідно до наших потреб, повністю підготували 
до роботи сівалки. Загалом ремонт техніки провели 
вчасно й якісно. Наша гордість – Кейс-500, потужні 
Джон-Діри, думаємо, не підведуть, адже пройшли «ді-

агностику» висококласних спеціалістів. 
Якщо дозволить погода, з початку березня зможе-

мо розпочати посів ячменю.
Водночас не забуваємо про соціальну відповідаль-

ність перед громадами, пайовиками. Проводимо зу-
стрічі, консультації з сільськими головами, керівни-
ками територіальних громад з тим, аби використання 
коштів компанії було результативним і корисним для 
сільських жителів.  В соціальному напрямку діяльно-
сті компанія використовує й індивідуальний підхід до 
пайовиків, за що люди неодноразово дякують.

Згадуючи, що вдалося зробити 
у соціальному напрямку разом з 
компанією «VITAGRO» в минуло-
му році, роблю висновок, що - не-
мало. Відповідно до соціального 
проекту нашої співпраці, компанія 
надавала транспорт, щоб вивезти 
відсів для ремонту дороги до села 
Бубнівка. Ремонтувалася й сільська 
дорога, що веде до місцевої ферми. 
Її підсипали щебенем, відсівом.

На прохання католицької гро-
мади села Калинівка був встанов-

лений хрест висотою майже три 
метри, на бетонній основі, непода-
лік православної каплички. Таким 
чином, ми вирішили створити тут 
своєрідний релігійний центр, де 
збиратимуться віруючі різних кон-
фесій, де можуть помолитися, по-
думати про духовне. Плануємо зго-
дом встановити тут лавочки, щоб 
люди могли відпочивати, спілку-
ватися, щоб це місце було для них 
затишним.

Пайовики «VITAGRO» задо-

волені подарунковими наборами 
від інвестора, а також дякують, що 
мають можливість скористатися 
транспортними послугами компа-
нії, зокрема для оранки городів.

Вже в цьому році для потреб міс-
цевої школи компанія надала допо-
могу в придбанні продуктів харчу-
вання для шкільної їдальні.

Євген Ахмадєєв,
Бубнівський сільський голова

Кластер «Центральний» готовий розпочати весняно-польові 
роботи.

- Якби зараз було озвучено завдання виходити в поле, то ніщо 
б не стало нам на заваді. Уся ґрунтообробна техніка відремонто-
вана. Кластер отримав високоякісне насіння ярого ячменю, яким і 
розпочинатимемо посівну кампанію, - розповідає головний агро-
ном кластеру Іван Добжанський. – Забезпечені й мінеральними 
добривами. До речі, на полях кластеру вже ведеться підживлення 
озимих культур – озимого ріпаку й озимої пшениці. 

Спілкуємося з колегами з інших кластерів і знаємо, що, до при-
кладу, на окремі з них вже закривають вологу, а в нас ґрунти важчі, 
тож будемо братися за цю роботу дещо пізніше.

А загалом технічна, агрономічна, інші служби кластеру мають 
чітко визначені завдання і несуть відповідальність за свої ділянки 
роботи. Тож при сприятливих погодних умовах «Центральний» 
відразу розгорне весняний посів, - запевняє Іван Добжанський. 

Окрім того, за словами С. Лаба-
зюка, занепокоєння викликає факт, 
що в законопроекті пропонується 
запровадити норму, коли українці 
мають підтвердити походження 
грошей на купівлю землі. 

«Подивімося на наші реалії. Чи 
заробітчанин, який працював в 
Італії, може це зробити? Така по-
зиція змушує його їхати назад на 
заробітки, а не обробляти землю на 
батьківщині. Далеко не всі мають 
офіційні зарплати і не зможуть 
підтвердити походження коштів. 
Натомість великі компанії мають 
кредитні історії, фінансових спе-
ціалістів, і тому для них цей шлях 
пройти буде набагато простіше», - 
зауважив нардеп. 

Він також констатував, що сьо-
годні правоохоронна система не-
досконала, а злочинність в країні 
зростає з кожним днем. «Чи буде 
захищена бабуся, яка продасть 
свій пай за 2-3 тисячі доларів та 
триматиме готівку вдома?», - спра-
ведливо ставить запитання. 

Сергій Лабазюк переконаний, 
що потрібно уважно вивчити 
досвід сусідніх країн, які пройшли 
цей шлях, щоб не повторити їхніх 
помилок та врахувати найбільш 
успішний досвід. 

«Наприклад, в Литві, коли при-
ймали закон про ринок землі, доз-
волили купувати землю всім. Що 
вони отримали? 67 відсотків землі 
в Прибалтійських країнах сьогодні 
належать французам і німцям. Ми-
нуло 15 років, економічна ситуація 
покращилась, але діти литовців 
вже не можуть купити цю землю», 
- розповів політик. 

Натомість, за його словами, 
Польща зробила так, щоб на пер-
шому етапі землю могли купити 
виключно громадяни Польщі. 
«Правда було зазначено, після 
того, як Польщу приймуть в Євро-
союз, дозволити купувати і грома-
дянам ЄС. Прийняли Польщу в ЄС, 
надали допомогу, а поляки відтер-
мінували цю норму ще на 8 років. 
Отже, поляки захистили вітчизня-
ного виробника, свого громадя-
нина», - підкреслив депутат. 

Нагадаємо, 6 лютого Верховна 
Рада розпочала розгляд правок до 
законопроекту 2178-10 про ринок 
землі. Правок до закону - понад 4 
тисячі.

СЕРГІЙ ЛАБАЗЮК: 
ЗЕМЛЯ – ЗНАЧНО 

БІЛЬШЕ, НІЖ ТОВАР

Закінчення. Початок  на стор. 1
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ЖИТЛО ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ «VITAGRO»

ЗЕМЛЮ ВІДДАЛИ В НАДІЙНІ РУКИ

НА БЛАГО ЛЮДЕЙ

СПІВПРАЦЯ, ЩО ДАЄ 
РЕЗУЛЬТАТ

Одно, дво- та трикімнатні квартири службово-
го житла надає Група компаній «VITAGRO» своїм 
працівникам, котрі приїжджають на роботу з різ-
них куточків України. 

- Ми зробили цей проект, вкладаючи в нього всю 
душу, щоб готель став візитною карткою міста, бо в 
місті вже давно виникла проблема із поселенням та 
проживанням людей. Маючи хороші умови прожи-
вання, працівники будуть краще працювати, з кра-
щим настроєм йти на роботу, а гості нашого міста 
повертатимуться сюди ще і ще, - сказав почесний 
президент Групи компаній «VITAGRO» Сергій Ла-
базюк. - Надалі в даному проекті передбачено ще й 
будівництво спортивного залу, тут буде розміщено 
також ресторан, салон краси, бізнес-школа, готель, 
на вулиці - спортивний футбольний майданчик зі 
штучним покриттям, тренажерами, зоною відпо-
чинку для діток і мам, у приміщенні житлового бу-
динку - дитячий кафетерій, аптека, магазин, тобто 
все необхідне для комфортного проживання меш-
канців цього комплексу. 

 - У нашій компанії завжди працюють над про-
ектами, які надавали б можливість працівникам 
насолоджуватися умовами праці, відпочинку та 
проживання. Один з таких проектів втілюється у 
життя. Дорогі колеги, працівники, бажаю, щоб усе 
у нас вдавалося. Творіть, працюйте заради добра, 
живіть щасливо. Все заради вас! - наголосив під час 
відкриття комплексу генеральний директор Групи 
компаній «VITAGRO» Петро Лабазюк. 

- Оглядаючи реконструйоване приміщення, я 
був приємно здивований, бо відчувається, що най-
більша цінність компанії – це працівники, про со-
ціальний побут яких тут дбають. Дай, Боже, щоб 
це був ще далеко не останній об’єкт, який би вам 
вдалося втілити у життя, заради добра для наших 
жителів, – привітав з відкриттям об’єкту інвесторів 
міський голова Волочиської ОТГ Костянтин Чер-
ниченко.  

Новосели ж щиро дякують за можливість про-
живати в чудових умовах і працювати в компанії 
«VITAGRO». 

Спілкуючись з Галиною Хі-
лецькою, зауважуєш на тому, 
як багато значить для неї рідна 
школа, учні, предмет україн-
ської мови та літератури, лю-
бов до якого прищеплює не 
одному поколінню жителів Го-
лишева.

- Хіба ж можна читати 
«Кобзар» у смартфоні? Це – 
ненормально! Бо передати на-
стрій автора, можливість від-
чути глибину твору дає лише 
книга, – ділиться думками пе-
дагог. – Я завжди наголошую 
учням, щоб вони знаходили 
час для книги. Завдяки їй ми, 
нехай і непомітно, набуваємо 
мудрості. З нею приходить до 
кожного грамотність, вміння 
аналізувати. 

Свою вчительську працю 
вважаю недаремною, адже 
стільки талановитих дітей 
змогли заявити про себе на різ-
номанітних конкурсах. Я радію 
разом з ними і вірю, що в цих 
юних серцях живе любов до 
своєї землі, до свого краю, до 
України. До свята рідної мови, 
яке щорічно проводимо у на-
шій школі, готуються мало не 
всі, бо завжди воно відбува-

ється на належному рівні. Крім 
того, заохочуємо наших вихо-
ванців дізнаватися про історію 
своєї сім’ї, ділитися розповідя-
ми про те, ким були їхні пред-
ки. Я й сама не раз розповідала 
про свого дядька, маминого 
брата, який під час Другої сві-
тової війни, у 1943 році, про-
пав безвісти. Після війни ми 
змогли відшукати його могилу 
в Білорусі, - каже Галина Іва-
нівна. – У кожній сім’ї є подібні 
історії, які не залишають нікого 
байдужим.

Розповідаючи про рідну 
школу, якій Галина Іванівна Хі-
лецька присвятила своє профе-
сійне життя, наголошує, яким 
відчутним є внесок у їх заклад 
Групи компаній «VITAGRO», 
яка орендує земельні паї на 
Рівненщині, зокрема в селі Го-
лишів.

- Як радіють учні подарун-
кам від компанії! А педагогіч-
ний колектив щиро вдячний за 
допомогу в ремонті приміщен-
ня, за готовність допомогти, 
коли є у цьому потреба.

Крім того, мені дістався у 
спадок земельний пай від рід-
ної тітки – Олени Феофанівни 

Бречко, тож я тепер ще й па-
йовик компанії «VITAGRO». 
Приємно, що землю наші селя-
ни віддали в надійні руки, адже 
вона вміло обробляється, радує 
врожаями, відповідно - люди 
отримують хороші виплати за 
оренду паїв. Я, до прикладу, 
дуже задоволена, що борошно, 
цукор, який отримала від ком-
панії, високої якості. Випічка, 
вареники з цього борошна такі 
смачні. Частину розрахунків 
отримую грошима, бо не маю 
в домашньому господарстві 
ніякої живності. Пам’ятними 
стали минулорічні Великодні 
свята для всіх пайовиків ком-
панії, бо ж нам надали продук-
тові набори.

Велику увагу в нашому краї 
компанія «VITAGRO» приді-
ляє закладам освіти, охорони 
здоров’я, культури, напов-
нює бюджет місцевих громад. 
І цього не можна не поміти-
ти. Помічником, порадником 
у багатьох справах вважаємо 
ми керівників «Агрохолдин-
гу «Зоря» - Віталія Панкеви-
ча, Анатолія Наумця. Ці люди 
завжди дотримують свого сло-
ва, завжди ідуть назустріч. 

Серед найважливіших 
завдань на поточний рік 
Сутковецький сільський 
голова Олександр Білик 
називає ремонтні роботи 
в місцевому Будинку куль-
тури.

- Необхідно встановити водостічну систему, 
щоб врятувати чималу будівлю від затікання. 
Думаю, на допомогу в реалізації цього задуму 
прийде компанія «VITAGRO», з якою плідно 
співпрацюємо вже не один рік. 

Минулого року, до прикладу, встановили 
загорожу на кладовищі і провели тут гене-
ральне прибирання. І в поточному році будемо 
просити техніку, щоб розчистити та вивезти 
сміття з кладовища. Плануємо збудувати тут 
невеличке приміщення для зберігання інвен-
таря. Сподіваємося, компанія долучиться до 
його реалізації, - каже Олександр Микола-
йович. – Відремонтували за кошти компанії 
дороги на вулицях Козацька та Олега Кошо-
вого. 

Просять місцеві жителі встановити авто-
бусну зупинку, а компанія, як відомо, виго-
товляє гарні, зручні зупинки для очікування 
транспорту. Тож сподіваємося на сприяння 
«VITAGRO».

Опікується компанія нашою місцевою 
школою. Щоразу виділяє кошти, або матеріали 
для ремонту, закупили й лінолеум для двох 
класних кімнат, - додає керівник села. – Тут 
чекають представників компанії  «VITAGRO» 
як добрих друзів, адже більшість заходів від-
бувається за їх участю.

І в сільських урочистостях наш інвестор 
бере активну участь. Бути з людьми, працю-
вати на благо людей – таким правилом керу-
ється «VITAGRO».

Більшість соці-
альних проектів, які 
розробляємо з нашим 
інвестором – Групою 
компаній «VITAGRO», 
стосуються бла-
гоустрою, тож посту-
пово, крок за кроком, 
вдається реалізувати 
чимало планів. Так, 

допомогу компанії відчула церковна громада 
села Сестрятин, зокрема, під час будівництва 
місцевого храму. Та й загалом усі церковні 
споруди на території Бугаївської ОТГ не за-
лишаються поза увагою компанії. Потрібні 
будівельні матеріали, кошти, транспорт, 
інше – можна розраховувати на допомогу 
«VITAGRO».

Вихованці дитсадків, шкіл отримують пода-
рунки від компанії з нагоди різних свят, і ці дні 
стають для дітвори особливо радісними.

Маємо надію, що спільними зусиллями 
зможемо вдосконалювати медичні пункти на 
території ОТГ, дбати про заклади культури. 
На жаль, бюджетних коштів на всі потреби не 
вистачає, надія на фінансову допомогу інвес-
тора. Звісно, ми зацікавлені, щоб ця допомога 
не зменшувалася, а лише зростала.

Задоволені співпрацею з «VITAGRO» й 
наші пайовики, нарікань немає, бо, кажуть, 
відчувають до себе хороше ставлення. Спо-
діваємося, наші дружні зв’язки міцнітимуть, 
а попереду буде багато-багато добрих справ, 
що дозволять сміливо дивитися людям у вічі.

Валентин Креселюк,
керівник Бугаївської ОТГ
Радивилівського району

РЕКОНСТРУЙОВАНИЙ ГОТЕЛЬ «ДРУЖБА» У ВОЛОЧИСЬКУ ВІДЧИНИВ ДВЕРІ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ КОМПАНІЇ.
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БОРОНИТЬ СВОЮ ЗЕМЛЮ

ПАМ’ЯТЬ ПРО ГЕРОЯ ЖИВЕІЗ ПОБРАТИМАМИ НАЗАВЖДИ

Коли ти, щоранку прокидаючись, 
бачиш мирне життя, ідеш на роботу, 
відправляєш дітей у школу, пора-
єшся по господарству, спілкуєшся зі 
знайомими, то важко збагнути, яким 
напруженим, страшним, а то й пе-
кельним, є кожен день там, на сході 
країни, де триває війна. Щоправда, 
відчуття тривоги, неспокою не по-
кидає сім’ї, рідні яких перебувають 
у зоні цього лиха, і яких називаємо 
бійцями АТО та ООС. Скільки сліз 
виплакала Марія Броніславівна Зга-
щак з села Тарноруда, коли її син – 
Віктор Дола потрапив на схід, у зону 
АТО. В молитвах благала для нього 
здоров’я і захисту Всевишнього.

Після навчання в школі, Віктор 
закінчив курси ДТСААФ і отримав 
права водія. Далі - служба в армії, де 
й вирішив присвятити себе військо-
вій справі і пройшов школу прапор-
щиків.

Та часи тоді були важкими – еко-
номічна скрута, нестабільність, не-
виплата зарплат… А Віктор якраз 
зустрів свою Ярославу, з якою вирі-
шили поєднати долі. Як справжній 

чоловік, прагнув забезпечити їхню 
молоду сім’ю, та армійська служба на 
той час не давала такої можливості. 
Тож повернулися разом на Хмель-
ниччину, працювали і мріяли про 
краще.

2015-ий, коли отримав повістку 
на схід, став надзвичайно важким 
для усієї родини. Віктору випало слу-
жити в високомобільних десантних 
військах, зокрема, відповідати за по-
стачання на передову зброї та всього 

необхідного. Та на початку було нав-
чання, поблизу Житомира, в умовах, 
наближених до бойових, і забезпе-
чення солдатів було вкрай поганим. 
Віктор Миколайович і досі згадує, як 
народний депутат Сергій Лабазюк 
придбав для своїх земляків, котрі 
йшли служити в АТО, термобілизну, 
берці, інші речі, які так виручали 
тоді. А скільки продуктів передавали 
на фронт небайдужі люди, неоднора-
зово відправляла вантажі з м’ясом, 
фруктами, іншими продуктами ком-
панія «VITAGRO». І ці моменти не 
забуваються. 

Усім серцем вболівав за брата мо-
лодший Анатолій. Разом з сім’єю він 
проживає у Тарноруді, працює в Гру-
пі компаній «VITAGRO». Тож у роз-
мові з молодшим сином мама знахо-
дила розраду, шукаючи підтримки і 
заспокоєння.

Віктору рідні не дзвонили. До-
мовилися, що телефонуватиме він, 
коли буде можливість.

- У тому очікуванні дзвінка я не 
знаходила собі місця, - розповідає 
Ярослава, дружина Віктора. – Мо-

рально доводилося дуже важко, адже 
розумієш, що кожного дня рідна лю-
дина, твій чоловік, дивиться в очі 
смерті. А коли ти нарешті чуєш його 
голос, мусиш триматися, щоб нічим 
не засмутити, щоб підбадьорити.

Якось дзвінка від Віті не було зо 
два дні, бо якраз був на передовій. 
І після цього я помітила у себе сиве 
волосся…

А Віктор надзвичайно переживав 
смерть побратимів. Бо, коли осиро-
тілими залишаються маленькі діти, у 
непоправному горі марніють дружи-
ни, вмить старіються батьки, то рана 
болючої втрати усім ятрить серце.

Якими ж щемними були хвилини 
зустрічі з Ярославою, синочком Бог-
даном, котрий нині вже ходить у тре-
тій клас, з мамою, братом, коли при-
їздив у короткі відпуски. Найрідніші 
для Віктора Доли – його світ, його 
надія, його любов. Їх і далі вирішив 
захищати, зголосившись на контрак-
ту службу…

Низько вклоняємось усім воїнам, 
котрі боронять державу від окупан-
тів.

Хоч стільки років минуло відто-
ді, коли наші хлопці брали участь 
у військових діях на території Аф-
ганістану, а зв’язків з окремими 
побратимами Владислав Пелюх з 
села Бубнівка на Городоччині не 
пориває.

- Мені здається, що ми розуміє-
мо один одного з пів слова. І якщо 
разом переживали важкі часи, сто-
яли горою за друзів, хіба можна це 
забути? Перекинешся бодай кіль-
кома словами і ніби на душі легше, 
- каже Владислав Антонович.

Він розповідає, що на строкову 
армійську службу його призвали у 
1985 році. Спочатку була «учебка» 
в Арзамасі, де опановував справу 
телеграфіста, а за тим – Афганіс-
тан, де прослужив півтора року. 
Увесь цей час він думав про одне 
– повернутися додому живим, 
обійняти рідних. Владиславу по-
щастило, бо це найбільше бажання 
збулося. І радість від того була не-
вимовною.

Одразу ж влаштувався працю-
вати в місцевому колгоспі. Створив 
сім’ю, разом з дружиною виховали 
доньку і сина. Одружили дітей і до-
чекалися трьох онуків. Здавалося 
б, життя Пелюхів іде своїм тихим 

ходом, як і більшості їхніх одно-
сельців. Проте на долю Владисла-
ва Антоновича випало пережити 
ще одну війну, тепер уже на сході 
України.

Коли прийшла повістка, він не 
ховався, тікаючи в далекі краї на 
заробітки, не збирав довідки про 
хвороби, а сказав: «Треба, значить, 
треба!». І у 2017-ому пішов разом 
з іншими хлопцями в «гарячі точ-
ки», водієм-механіком самохідної 
установки. Умови були надзвичай-
но важкими, жили в наметах, но-
чівля - у спальних мішках… Бої під 
Авдіївкою, Зайцевим – таке не за-
будеться ніколи. Саме в боях біля 
Зайцевого Владислав Пелюх отри-
мав контузію. Але фізичний біль 
кожного, хто перебуває у зоні цієї 
страшної біди, посилюється важ-
кими моральними травмами.

- Коли на твоїх очах гинуть 
хлопці, таке відчуття, що вмираєш 
разом з ними. Про це  важко гово-
рити. Але все, що побачив, що пе-
реніс, не відпускає, ніби сидить у 
тобі…

У день виводу радянських 
військ з Афганістану, 15 лютого, 
він завжди вітає побратимів тієї да-
лекої війни. Щоразу слухає вісті зі 
сходу, переживаючи за хлопців, які 
сьогодні обороняють наші рубежі. 
Побратими з 53-ої стрілецької ме-
ханізованої бригади також стали 
для Владислава рідними людьми, 
яким бажає головного – миру.

Спокою на рідній землі, бла-
гополуччя та всіх гараздів зичить 
ветеранам Афганістану, учасни-
кам АТО, ООС Група компаній 
«VITAGRO», вшановуючи муж-
ніх воїнів на різних урочистостях. 
Слова подяки, подарунки неодно-
разово отримував від компанії і 
Владислав Пелюх, який запевняє, 
що такі дні стають особливими в 
житті.

Народився Роман 29 серпня 1993 року в 
селі Сутківці Ярмолинецького району. У 2010 
році закінчив місцеву загальноосвітню школу. 

З 2010 року служив у внутрішніх військах 
Міністерства внутрішніх справ України (з 2014 
року – Національна гвардія України). У 2014 
році закінчив Національну академію вну-
трішніх справ (місто Київ) і розпочав службу 
командиром взводу 8-го полку оперативного 
призначення Західного оперативно-терито-
ріального об’єднання Національної гвардії 
України (військова частина 3028, місто Кали-

нівка Вінницької області).
З 2014 року брав участь в антитерористичній операції на сході 

України. 
17 лютого 2015 року взвод лейтенанта Лабаня виконував завдання 

по безпечному виводу сил антитерористичної операції з району міста 
Дебальцеве в напрямку міста Артемівськ (нині – Бахмут) Донецької об-
ласті. В селищі міського типу Луганське Артемівського (Бахмутського) 
району Донецької області підрозділ потрапив під обстріл ворожої арти-
лерії і танків. Танковий снаряд розірвався в декількох метрах від лейте-
нанта Лабаня, внаслідок чого він отримав тяжкі поранення ніг, грудної 
клітки та голови, а також контузію. Офіцеру надали першу медичну до-
помогу та під обстрілами евакуювали до міста Артемівськ, проте вряту-
вати його не вдалося. 

20 лютого 2015 року похований на кладовищі села. Нагороджений 
орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

Підтримували батьків у їхньому горі чи не всі односельці, а також 
Група компаній «VITAGRO», де працює батько Романа. За сприяння 
компанії на приміщенні місцевої школи була встановлена меморіальна 
дошка на честь Героя.

П’ять років його немає з нами... І щороку в цей день сутківчани вша-
новують пам’ять Романа на 
місцевому кладовищі. В Сут-
ковецькій школі, яка вже но-
сить ім’я Героя АТО Романа 
Лабаня, в його честь прово-
дяться години скорботи. При-
їжджають побратими Романа 
з Калинівського полку, які 
пам’ятають його як відважного 
воїна та хорошого друга. 
Пам’ять про відважного зем-
ляка буде жити  вічно. 

П’ЯТЬ РОКІВ ТОМУ СТРАШНА ЗВІСТКА ОБЛЕТІЛА СЕЛО СУТКІВЦІ - У ВІЙНІ НА СХОДІ 
УКРАЇНИ ЗАГИНУВ РОМАН ЛАБАНЬ, МОЛОДИЙ І ГАРНИЙ ХЛОПЕЦЬ, ЄДИНИЙ СИН У 
БАТЬКІВ.
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ЗАГИНУВ У АФГАНІСТАНІ

МАРІЇНА ДОЛЯ

• Після закінчення Клинівської 
середньої школи Григорій Повх 
вступив  до Львівського училища 
залізничного транспорту, звідки у 
1984 році пішов на строкову вій-
ськову службу. У складі обмеженого 
контингенту Радянських військ по-
трапив у Демократичну Республіку 
Афганістан.

Перебуваючи на посаді заступ-
ника командира взводу, з честю ви-
конував свій військовий та інтерна-
ціональний обов’язок, виявив при 
цьому мужність і стійкість.

Про що думалося тоді Григорію, 
можна зрозуміти із листів, які писав 

до друзів знайомих і близьких.
Із листа до друга й однокласника 

Галаса Руслана:
• «… З пацанів ніхто не жаліє, що 

пішов сюди. Я зразу не знав, що попа-
ду в Афган, але, коли вранці прийшов 
у воєнкомат, нас зібрали – хто іде в 
Афган, тоді воєнком сказав: «Дер-
житесь, ребята. Служба предстоит 
нелегкая. Были до вас солдаты … Не 
подведите нас… Мы на вас надеемся.»

• «… Скоро Новий рік. В клубі буде 
бал-маскарад. Напевно, наших буде 
багато. Хотілось би подивитись, по-
говорити. А ще хотілось би посидіти 
за партами, але нічого не зробиш: зав-
тра на світанку виходимо, але ніхто 
не падає у відчай, не в перший і не в 
останній раз. У нас все, як на охоті, 
тільки зброя інша..»

Із листа до Хмелюк Н. О. – вчи-
тельки Клинівської школи

• «Людина покаже себе, якою вона 
є, в екстремальних умовах. Після чого 
вже знаєш, хто на що здатний»

«В мене буває так, що треба бути 
строгим і навіть черствим по відно-
шенню до інших, але це на певний пе-
ріод. Всі ми люди. Щоб якось відійти 
від цього, згадуєш дім, школу, уроки, 

однокласників. Спогади приносять 
радість і тепло душі. Тоді все відхо-

дить.»
 «… Я і зараз не можу стояти в сто-

роні, коли робиться щось не так…»
Чесному, відкритому хлопцю, 

який шанував справедливість, по-
рядок, який хотів принести користь 
своєму селу, не судилося повернути-
ся додому живим. 

• Указом Президії Верховної 
Ради СРСР ПОВХ ГРИГОРІЙ ІВА-
НОВИЧ нагороджений Орденом 
Червоної Зірки. ПОСМЕРТНО.

• Він назавжди залишається для 
юних прикладом мужності, сміливо-
сті, патріотизму, величезної любові 
до рідної землі та своїх людей.

Ім’ям Григорія Повха названа 
найдовша вулиця села, а в рідній 
школі створено музей з експозиція-
ми про Героя. 

Не забувають полеглих воїнів 
Афганістану і тих, хто повернувся з 
тієї війни, ні односельці, ні компа-
нія «VITAGRO», яка вже тривалий 
час веде свою діяльність на території 
села Клинове, допомагаючи сім’ям 
загиблих, вшановуючи живих геро-
їв. Увага та вдячна пам’ять про цих 
людей залишаться назавжди.

Слухаючи розповідь про Марію Уллянівну Гри-
щук, ловиш себе на думці: невже в змозі людина пере-
нести стільки випробувань і не втратити сили духу та 
цікавості до життя? 

У двадцять п’ять літ, з трьома маленькими дітьми, 
біля спаленої німецькими окупантами хати в Клубів-
ці, їй здавалося, що наблизився кінець світу. Скільки 
простояла  так, онімівши, не знає, а далі стали шукати 
прихисток. Його знайшли в Маріїної матері в Михно-
ві, в невеличкій хатині якої й без них тулилося дев’я-
теро  душ. Так разом і зносили страшні роки, які ніко-
ли не зітруться з пам’яті. 

Чоловік Марії загинув на фронті у перший рік війни. 
Не бачив, як росли діти, як одружувалися… Їм батька 
замінила мама. І не лише в любові, а й взявши на себе 
увесь тягар чоловічих турбот. З усіх сил «тягнулася» 
Марія, щоб збудувати свою хатину, забезпечити ді-
тей своїм дахом над головою. В колгоспі чіплялася за 
будь-яку роботу, аби якось зводити кінці з кінцями, та 
злидні не минали їхню сім’ю.

Нагородою за важке життя вважає Марія Уллянів-
на своїх дітей. Син став військовим, дослужившись до 
звання полковника. Та, як боліло мамине серце, коли 
дізналася, що він братиме участь у військових діях а 
Афганістані. День і ніч благала Господа, щоб повер-
нувся живим. І вимолила у нього зустріч з сином – жи-
вим і здоровим. Правда, пережила мама свого синоч-
ка, і рана на її серці й досі не заживає від того, що рано 
пішов від неї у засвіти.

Одна з доньок нині проживає у П’ятихатках на Дні-
пропетровщині. Не часто, але старається довідуватися 
до неї. Була й минулого року, коли Марія Уллянівна 
Грищук святкувала своє сторіччя з дня народження. 
Так, Бог дарував їй, хоч і нелегке, але довге життя. 
Сама жінка каже, що сили їй завжди давала молитва, 
а душевний спокій знаходила, відвідуючи церкву. У 
цьому, висловлює припущення, і є секрет її довголіття.

А гучне святкування, з музикою, з гостями влашту-
вала для мами у сторічний ювілей донька Раїса, з якою 
нині разом проживають в селі Завадинці Ізяславсько-
го району.

- Як не відзначити такий поважний ювілей?! Не 
кожному щастить перетнути столітню межу, - каже 

82-річна Раїса Романівна. – Знаєте, двом старим лю-
дям, а в цьому році мамі вже, слава Богу, 101 рік, 
живеться непросто. Палимо дровами, то їх же тре-
ба привезти, порубати. У домашньому господарстві 
тримаємо ще кілька курей. Не те вже здоров’я, коли 
можна бігати, трудитися. Мама вже багато років не 
бачить. Добре, що через хату може перейти за стіну 
тримаючись. День проводить за тим, що слухає теле-
візор, то й мені новини розказує. Хоч роки таки по-
важні, а пам’ять має добру, інколи підказує, що і як 
маю зробити.

Залишились ми з мамою, як дві кульбабки. Мій чо-
ловік помер сім років тому. Як і я, працював усе життя 
в колгоспі. Я – і свинаркою була, і телятницею. Чоло-
вік – трактористом, комбайнером, їздовим – де треба 
було, там і трудився. Інсульт забрав його від нас, і так 
не вистачає нам чоловічих рук, - продовжує Раїса Ро-
манівна Павлюк. – Хоч працювали тяжко, але пенсії 
заробили малі. Добре, що змогли селяни отримати зе-
мельні паї, то хоч якась людям допомога.

Ми віддали свої паї в обробіток компанії 
«VITAGRO», то тепер маємо і зерно, і цукор, і борош-
но. Якщо треба, - то можна отримати розрахунок гро-
шима.

Але, крім того, літнім людям потрібна увага, добре 
слово. Від того на душі завжди стає тепліше. Добре, що 
на свята компанія вітає нас, вручає подарунки. Хто не 
забуває стареньких, тому Бог віддячує. 

Назавжди залишиться свя-
щенною пам’ять про героїзм і муж-
ність, воїнів, котрі виконували свій 
інтернаціональний обов’язок. Тра-
диційно у дні, коли вшановуємо 
полеглих героїв, учасників бойових 
дій на території інших держав, 
представники Групи компаній 
«VITAGRO» відвідують сім’ї заги-
блих, засвідчуючи свою підтримку 
та повагу. Зворушливими, щирими 
були й цьогорічні зустрічі з рідними 
хлопців, котрі загинули в Афганіс-
тані.

ІЗ ЩИРІСТЮ ТА 
СПІВЧУТТЯМ

ЩОРІЧНО 15 ЛЮТОГО В УКРАЇНІ ВІДЗНАЧАЮТЬ ДЕНЬ ВШАНУВАННЯ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ НА ТЕРИТОРІЇ ІНШИХ ДЕРЖАВ. ЦЯ 
ПАМ’ЯТНА ДАТА ПРИУРОЧЕНА ВИВЕДЕННЮ РАДЯНСЬКИХ ВІЙСЬК З АФГАНІСТАНУ В 1989 РОЦІ.
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НАЙСТАРША ЖИТЕЛЬКА БІЛЕВОГО
Коли розпитуєш Надію Хомівну Рабощук за 

минуле, то з розповідей її постають чіткі картини 
життя села Білеве, люди, які творили його історію, 
працювали на його благо. І даремно, що Надії Хо-
мівні минув 91 рік, пам’ять її й досі зберігає чимало 
подій минувшини, що є не лише повчальними, а й 
цінними.

Своєрідною цінністю для Білевого є й сама 
Надія Хомівна, адже вона – найстарша його жи-
телька, з великим життєвим надбанням. Надбан-
ня жінки – п’ятеро дітей - донька і четверо синів, 
одинадцять онуків, п’ятнадцять правнуків, четве-
ро праправнуків. Надія Хомівна запевняє, що то 
родина, тепло, увага близьких тримає її на світі. 
Невістка Валентина, дружина наймолодшого сина 
Сергія, котрі проживають разом з мамою – дов-
гожителькою, каже, що то виняткова доброта до-
помагає її свекрусі триматися бадьорою, мати ве-
ликий інтерес до життя.

- Наша мама ніколи не тримає у собі зла, каже, 
що треба завжди прощати, бо образи і злість «з’їда-
ють» людину зсередини. «Засиджуватися» Надія 
Хомівна теж не любить. І на кухні допомагає, і за 
собою пильнує, щоб бути охайною, чистою. Сво-
го часу перенесла важку операцію на нирці. Ліка-
рі давали рекомендації, яких вона дотримується і 
тепер. Каже, розумні люди поганого не порадять.

А переїхала Надія Хомівна у Білеве з села При-
путні, де проживала з батьками і шістьма молод-
шими братами і сестрами. На сьогодні з їх багато-
дітної родини залишилася вона, найстарша дитина 
в сім’ї, та наймолодший брат. «У кожного своя 
доля», - каже вона, згадуючи найрідніших, які ві-
дійшли в інший світ. І знову повертається до свого 

переїзду, коли змушена була залишити батьків-
ський дім, аби доглянути одиноку та немічну тітку, 
батьківську сестру.

Та, окрім цього, Білеве подарувало Надії неви-
мовне щастя – чоловіка Василя, з яким прожили 
у парі 62 роки. Разом збудували хату, виростили 
дітей, були одне одному підтримкою в старості. 
Майже сім років немає з нею її Василя. Життя і 
справді, кожному вділяє по-різному…

А улюблене заняття найстаршої жительки Біле-
вого – читання. З радістю перечитує газети, кни-
ги, які трапляються під руку. Читання, на її думку, 
тренує пам’ять і додає мудрості.

Надія Хомівна Рабощук – пайовик Групи ком-
паній «VITAGRO», і їй особливо приємно, зізна-
ється, коли на сільських святкуваннях її вшанову-
вали як ветерана праці, найстаршу жительку села, 
з нагоди ювілеїв. «Тепле слово – душу зігріває», 
- каже Надія Хомівна, дякуючи представникам 
«VITAGRO» за щирість, увагу, милосердя.

Низка новацій, передбачених Законом 
“Про загальнообов’язкове державне пен-
сійне страхування”, вступає в силу в цьому 
році. Зокрема, вони, як і передбачено пен-
сійною реформою, стосуються вимог до 
стажу і розміру виплат.

Пенсійний вік для жінок
У цьому році завершується «пільговий 

період» для жінок, коли вони могли піти 
на пенсію не в 60 років, а на кілька років 
раніше. Зокрема, тим, хто народився з 
1 квітня по 30 вересня 1960 року, можна 
було вийти на пенсію в 59 років, тобто в 
2019 році.

У 2020 році правом “пільгового періоду” 
зможуть скористатися жінки, які народи-
лися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 
1961 року, і вийти на заслужений відпо-
чинок у 59 років і 6 місяців, тобто на пів-
року раніше, ніж чоловіки, і ніж жінки, які 
народилися пізніше. А ось народжені після 
1 квітня 1961 року зможуть оформити 
пенсію за віком тільки після досягнення 60-
річчя, тобто у 2021 році.

Мінімальний стаж
І чоловікам, і жінкам, яким у цьому році 

виповниться 60 років, для оформлення 
пенсії за віком потрібно мати не менше 27 
років стажу. До речі, ще минулого – по-
трібно було мати 26 років трудового стажу.

Відсутність мінімального стажу
Якщо у людини, якій виповнилось 60 

років, не буде мінімального стажу, у неї 
можливість оформити пенсію відтягується 
в часі до 63 років. У 63 пенсію можуть на-
рахувати за наявності набагато меншого 
офіційного трудового стажу. Приміром, 
люди, які досягли 63-річчя у 2019-му, могли 
отримати пенсію за віком, якщо їхній стра-
ховий стаж складає 16 років і більше. Ті, 
кому виповниться 63 роки у цьому році, 
вже повинні мати стаж не менше 17 років, 
у 2021-му – не менше 18-ти, у 2022-му – від 
19 років стажу.

Люди, яким у цьому році виповниться 
60, і їхній страховий стаж становитиме не 
менше 20 років, зможуть піти на пенсію в 
2023 році.

Однак, якщо й до 63 років необхідного 
офіційно зафіксованого стажу не буде, 
тоді можна стати пенсіонером за віком у 65 
років, якщо стажу офіційної роботи буде не 
менше 15 років.

А якщо й до 65-и офіційного стажу не 
набереться, тоді доведеться вибрати один 
з двох варіантів: або працювати і далі, або 
звернутися в органи соцзабезпечення для 
призначення соціальної допомоги. Він до-
рівнюватиме прожитковому мінімуму для 
непрацездатних осіб, якщо людина не має 
інших доходів.

Розмір мінімальної пенсії
З 1 грудня 2019 року розмір прожитко-

вого мінімуму зріс, і це впливає на розмір 
мінімальних пенсій, які дорівнюють про-
житковому мінімуму. Надбавка склала 74 
грн.: після перерахунку пенсіонери будуть 
отримувати 1638 грн. замість 1564 грн. 
Розмір максимальної пенсії, яка становить 
10 прожиткових мінімумів, виросте пропор-
ційно – на 740 грн. і буде становити 16 380 
грн. (замість 15 640 грн.). Наступний пере-
рахунок мінімальних пенсій планується з 1 
липня, ще один – з 1 грудня 2020 року.

ПЕНСІЙНА РЕФОРМА: 
НОВАЦІЇ 2020 РОКУ

В ЦЬОМУ РОЦІ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ «ПІЛЬГОВИЙ 
ПЕРІОД» ДЛЯ ЖІНОК, ЗМІНЮЮТЬСЯ ВИМОГИ 
ДО ПЕНСІЙНОГО СТАЖУ, А МІНІМАЛЬНА ПЕНСІЯ 
ЗРОСТЕ – РАЗОМ ЗІ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПРОЖИТКОВОГО 
МІНІМУМУ.

Мабуть, немає у Ріпній 
такої хати, де би не знали 
Анастасію Наумівну Процуху. 
Бо й тепер, незважаючи, що 
на пенсії, до неї біжать за по-
радою. Усе життя Анастасія 
Наумівна присвятила людям. 
Скільком жінкам допомогла, 
скількох немовлят прийняла 
у цей світ! Недаремно й досі 
її у багатьох-багатьох сім’ях 
сприймають як свою, дуже 
близьку людину.

Народилася Анастасія На-
умівна на Харківщині у 1930 
році. Надзвичайно важкі 
часи голодомору випали на 
її дитинство. І вони, здається, 
назавжди вкарбувалися в 
пам’ять маленької тоді ді-
вчинки. А згодом – війна. 
Батько пішов на фронт, а 
вони з мамою, іншими роди-
чами ховалися по підвалах, 
переживали фашистську оку-
пацію.

Яким же щасливим вва-
жала Анастасія день, коли 
змогла  розпочати навчання 
в медичному технікумі. А за-
кінчивши його, вирушила за 
направленням на Хмельнич-
чину.

У селі Ріпна й розпочалася 
її трудова біографія фельд-
шера-акушера. Обслугову-
вати доводилося села Ріпна, 
Сербинів, Тарноруда, тож, 
траплялося, долала за день 
не один – не два кілометри. 
Де б не була Анастасія Нау-

мівна, з ким би не спілкува-
лася, усі помічали її непід-
робну доброту, її щирість, 
співпереживання. 

 - Думаю, саме через ма-
мину доброту Бог дарував їй 
довге життя, - каже донька 
Емма. – Дуже приємно, що й 
сьогодні маму шанують, що 
чуємо на її адресу лише хо-
роші слова.

Хоч проживаю з сім’єю в 
Хмельницькому, щотижня на-
магаюся довідуватися в рідне 
село, - продовжує Емма Во-
лодимирівна. – І мої колеги 
по-доброму заздрять, що 
маю до кого їхати, що й досі 
можу почуватися дитиною 
біля найріднішої людини.

У дітей – доньку Емму, 
сина Володимира – Анастасія 
Наумівна вкладала свою 
душу, дуже хотіла, щоб ви-
росли вихованими, чуйними, 
милосердними. Завжди зна-
ходила час для сімейних чи-
тань. Емма Володимирівна 
пригадує, як вечорами уся  
сім’я збиралася разом, а 
мама читала їм вголос ху-
дожні книжки.

- З того часу я й полюбила 
літературу. І навіть, коли по-
верталися з чоловіком – вій-
ськовим додому після завер-
шення служби в Німеччині, 
я везла з собою валізу з 
книгами. Читання, завдяки 
мамі, залишається моїм улю-
бленим заняттям.

Сама ж Анастасія Нау-
мівна старалася викроїти час 
і для вишивання. Стільки збе-
реглося створених її руками 
серветок, подушок. Здається, 
вони увібрали її тепло.

Сердечне тепло завжди 
несла вона людям, бо вважає, 
що добротою, увагою можна і 
лід розтопити. За дев’ять де-
сятків літ, які відсвяткувала 
третього лютого, вдячна Бо-
гові, дітям, які підтримують, 
людям, які шанують.

Слова подяки адресує 
Анастасія Наумівна Процуха 
Групі компаній «VITAGRO», 
якій віддала в обробіток зе-
мельний пай. Як часто, каже 
ювілярка, її серце наповню-
валося радістю, коли отри-
мувала вітання від представ-
ників компанії на різні свята, 
сільські урочистості, в юві-
лейний день. А коли серце 
радіє, то й життя людини по-
довжується.

КОЛИ СЕРЦЕ РАДІЄ
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Так характеризує своїх колег, 
свою  роботу в Групі компаній 
«VITAGRO» Тетяна Нестерук, 
головний бухгалтер Михнів-
ського відділку, в структурі  клас-
теру «Полісся».

З перших днів діяльності ком-
панії «VITAGRO» у Михнові, 
влаштувалася сюди на роботу й 
Тетяна Степанівна.

- Наша бухгалтерська сім’я 
дуже дружна, і я щаслива, що 
мені випало працювати саме в 
такому чудовому колективі. Усім 
відомо, що робота бухгалтера 
вимагає великої концентрації 
уваги, високої відповідальності. 
Крім того, треба бути в курсі ба-
гатьох законодавчих нововве-

день. А підтримка колег, наша 
спільна зацікавленість якраз і 
допомагають справлятися  з ро-
ботою та відповідати вимогам 
сьогодення, – каже вона.

Хоч батьки не були бухгалте-
рами, мама – медичний праців-
ник за освітою, батько трудився 
в сільському господарстві, Таня 
разом з рідним братом опанува-
ли саме цю спеціальність.

- Мені здається, бухгалтерсь-
ка справа виробляє в характері 
людини такі риси як розсудли-
вість, терпіння, те, що потріб-
но, кожному з нас, - ділиться 
думками співрозмовниця. – Ро-
бота подарувала мені однодум-
ців, подруг і загалом хороших 

людей. Нас усіх об’єднала в 
дружну родину Група компаній 
«VITAGRO», створивши чимало 
робочих місць для сільського на-
селення. Без перебільшення, це 
велике благо мати в селі роботу, 
та ще й у такій відомій компанії.

Тетяна Степанівна Нестерук 
зізнається, що завжди мріяла 
про велику сім’ю. Тож разом з 
чоловіком виховали троє дітей, 
двоє синів і донечку, яка ще на-
вчається у школі. Раділи надто, 
коли у їхній родині з’явилися 
невістки, потім онучата. Окрім 
цього, і свій колектив Тетяна 
Степанівна вважає родиною, з 
якою добре, затишно, спокійно.

Дивлячись на Катерину Свистун з села Посто-
лівка Волочиського району важко й повірити, що 
вона мати 7 дітей. І не тільки мама, а й бабуся. 

Про таких як Катерина часто кажуть «мотор-
на». Вона й справді настільки енергійна, жвава, 
що диву даєшся. Так, мабуть, саме ця ознака її 
характеру допомогла справлятися з вихованням 
маленьких дітей, домашніми клопотами, навчан-
ням, роботою… Давати усьому раду і не нарікати 
на життя – це і справді риса особливих людей.

Її батько родом із села Зайчики, але, присвя-
тивши своє життя військовій службі, час від часу 
мусив змінювати місце проживання. Катя народи-
лася в Одеській області, на межі з Молдавією. При-
гадує, як була малою, а рідні жартували, мовляв 
тато українець, мама – росіянка, а донька – молда-
ванка. Та згодом сім’я змушена була переїхати на 
Волочищину, у село батькового дитинства.

Не думала – не гадала Катя, що тут зустріне сво-
го судженого, що кохання візьме її у такий полон, 
коли не зважатиме ні на юний вік, ні на пересу-
ди сторонніх. У сімнадцять вона стала дружиною 
Андрія, влаштувалася на ферму, народила донь-
ку Дашу. Планувала, що здобувши освіту повара, 
зможе працювати в колгоспній їдальні. Диплом 
отримала, а колгосп розпався. Та журитися з по-
дібних причин вона не звикла, бо знає, що з кож-
ної ситуації можна знайти вихід. 

Одне за одним Бог давав Каті й Андрію діток. 
І, піклуючись про них, самі збудували хату в По-
столівці, самі господарювали, заробляли на хліб і 
до хліба.

- Ми змалку привчали дітей, що старшим треба 
турбуватися про молодших. І вони змалку знали 
свої обов’язки, доглядали за братиками і сестрич-
ками, - розповідає Катерина Олексіївна. – І так, 
Богу дякувати, ніби й не зогледілися, як виросли 
наші пташенята. Четверо дівчаток, і троє хлопчи-
ків – наша сім’я, яку я дуже люблю.

Найстарша 23-літня Даша вже заміжня, живе 
зараз у Франції. Танечка - у Рівному, теж одру-
жена, і сама стала мамою. Обидві отримали вищу 
освіту, і я дуже цим горджуся. А наймолодшій на-
шій донечці зараз п’ять років, відвідує дитячий са-
док у Тарноруді. І ще маємо троє школяриків, які 
теж навчаються в сусідньому селі.

Діти – то справжнє багатство, яке перевершує 
всі цінності світу. Не скажу, що ростити дітей легко 
і просто, але важливо, як ти самоорганізовуєшся, 
які правила встановлені в твоїй сім’ї. І коли маєш 
підтримку, все вдається, - каже багатодітна мама. 
– Дехто скаржиться, що немає в селі роботи, що 
копійки ніде заробити. А хіба під лежачий камінь 
вода потече? – кажу я таким. Я ось і в саду свіршко-

вецькому працювала, і в будівельній бригаді, коли 
будувався свинокомплекс. 

А потім три з половиною місяці стажувала-
ся, щоб працювати на свинокомплексі компанії 
«VITAGRO». Пробувала я працювати й в Польщі, 
разом з іншими заробітчанами, але скажу відверто 
– чужина не для мене, та й в кожному домі потріб-
на дружина, мама.

І ось вже півроку я працюю на репродукторі, де 
з’являються на світ маленькі поросятка. Дуже за-
доволена, що маю роботу поблизу дому, непогано 
заробляю, бачу своїх рідних, своїх односельчан. 
Чоловік теж працює в компанії «VITAGRO» в бу-
дівельній бригаді.

Крім того, два земельні паї ми віддали в обробі-
ток компанії, яку вважаємо своєю, - додає Катери-
на Свистун. – Питаєте про що я мрію? Як і кожна 
мама, хочу, щоб мої діти були щасливими. Щоб 
поміж всіма людьми панував мир і спокій. Мрію 
мати багато онуків, бо в них також наше продов-
ження…

Народитися 29 лютого – велика рід-
кість. Вірогідність такої події рівна 1 до 
1461 (один раз на 4 роки). Всього ж таких 
«щасливчиків» у світі – близько 4 міль-
йонів осіб.

Астролог Ігор Лепшин вважає, що ті, 
хто народилися 29 лютого, виділяються в 
суспільстві такою собі «відсутністю віку». 
«Вони молоді душею, а часто й тілом. Крім 
того, якщо навіть така людина відзначає 
день народження щороку (зазвичай опів-
ночі з 28 лютого на 1 березня), накопичу-
ється ресурс карми – енергія, і її виплеск 
раз на чотири роки може призводити до 
несподіваних змін у долі», – розповідає 
астролог.  

Кандидат психологічних наук Руслан 
Васютін також підтверджує, що народжені 
29 лютого в більшості своїй вважають себе 
винятковим, і такий настрій у житті допо-
магає їм виділятися з натовпу. «Є ті, хто 
вважає, що через Юлія Цезаря (він увів 
систему високосних років) їм не пощас-
тило (справжній день народження тільки 
один раз на чотири роки). А інші, навпаки, 
вважають себе везунчиками, оскільки ві-
рогідність народитися цього дня в чотири 
рази нижче, ніж будь-якого іншого!» – го-
ворить Васютін. – І найчастіше народжені 
29 лютого самі себе вважають саме «об-
раними».  

Одного разу журналісти запитали у Йо-
жефа Сабо, чи відбивається на його житті 
незвичайна дата народження. «Звичайно! 
Подарунки до дня народження отримую 
раз на чотири роки і ніяк не можу поста-
ріти», – весело відповів він. До речі, за роз-
повідями друзів, Йожеф Йожефович прин-
ципово святкує день народження тільки 29 
лютого.

29 лютого народився автор “Севіль-
ського цирульника” Джоаккіно Россіні. Ще 
в юності циганка нагадала йому, що він 
не переживе свій двадцятий день народ-
ження.

Юнак з острахом чекав двадцятиріччя, 
але щасливо пережив його і прожив ще 
багато років, поки не зустрів ту саму во-
рожку і не спробував викрити її в брехні.

Однак ворожка сказала, що її прогноз 
правильний, адже його день народження 
буває лише раз на чотири роки. Компо-
зитор дійсно помер, трохи не доживши до 
80 років. 

А одне норвезьке сімейство примудри-
лося навіть потрапити у Книгу рекордів 
Гіннеса: троє їхніх дітей з’явилися на світ 
саме 29 лютого, причому в різні високосні 
роки. 

29 лютого з 1288 року в Шотландії від-
значають особливе свято. Цього дня жінки 
мають право самі свататися до вподобаних 
ними чоловіків! Правда, з однією умовою, 
обумовленою в Укладенні шотландського 
парламенту: «Всяка леді, яка йде свата-
тися, має надіти нижню сорочку з багряної 
фланелі і щоб кромка її була добре видна, 
інакше чоловікові доведеться заплатити за 
неї штраф».

Наприкінці зазначимо: що б там не го-
ворили астрологи, яких нещасть не проро-
кували на 29 лютого і у високосний рік вза-
галі – не вірте! Статистика ці марновірства 
не підтверджує.

КОЛЕКТИВ, ЯК РОДИНА

НАЙБІЛЬШЕ БАГАТСТВО – ДІТИЛЮДИ, ЯКІ НАРОДИЛИСЯ 29 
ЛЮТОГО, ПРИНОСЯТЬ УДАЧУ


