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АКТУАЛЬНО

За його словами, Верховна 
Рада спільно з Кабінетом Міні-
стрів України буде змушена в 
терміновому порядку доопрацьо-
вувати земельне законодавство. 
«Всі українці очікують, що в липні 
буде можливість продавати чи 

купувати землю. Натомість ми 
отримаємо бомбу сповільненої 
дії, оскільки закон не передбачає 
чіткої процедури оцінки та про-
дажу землі. В цьому й полягає ос-
новна прогалина документа. Тому 
наступних пів року після відкриття 

ринку землі Верховна Рада разом 
із Кабміном буде зобов’язана в 
терміновому порядку доопрацьо-
вувати законодавство, ухвалю-
вати ті законопроєкти, які ми ре-
комендували ще в минулому році. 

СЕРГІЙ ЛАБАЗЮК: РИНОК ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ 
ЗАПРАЦЮЄ НЕ РАНІШЕ 2022 РОКУ
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ПОСІВНА КАМПАНІЯ НАБИРАЄ ОБЕРТІВ

Продовження на стор. 2 стор.7

ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ 
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМАНДИ

- У порівнянні з попереднім роком 
посівну розпочали пізніше, приблиз-
но на днів двадцять. Минулого року 
весна була ранньою і змусила агра-
ріїв пришвидшити терміни польо-
вих робіт, тоді вже до 21 березня всі 
кластери завершили посів ярого яч-
меню, - розповідає Петро Петрович. 
– А початок весни 2021-ого видався 
досить таки сніжним. На площах, 
де працюють кластери «Полісся», 
«Агрохолдинг «Зоря», ще донедавна 
лежав чималий покрив снігу. Тому й 
посівну тут розпочнуть трохи пізні-

ше, бо ґрунт ще досить мокрий.
Ми призабули, до речі, що погод-

ні умови, які бачимо тепер, якраз 
нагадують оту стандартну весну, яку 
спостерігали багато років, ще до по-
чатку різних кліматичних змін.

Дуже добре, що посівну розпоча-
ли, коли в ґрунті достатня кількість 
вологи, - додає керівник. – Щоправ-
да, цьогорічна посівна буде для на-
ших аграріїв напруженою. Якщо у 
минулі роки між посівами культур 
був хоча б короткий відпочинок, то 
тепер доведеться працювати інтен-

сивніше. Одразу після ячменю пе-
рейдемо на посів цукрового буряка, 
далі – соняшника.

Генеральний директор Групи 
компаній «VITAGRO» акцентує ува-
гу, що кластери успішно впоралися 
з підживленням озимих культур. А 
серед новацій, які впроваджують в 
агротехнологічних процесах – еле-
менти точного землеробства та ре-
сурсозаощадливі технології. Аграрії 
«VITAGRO» покладають великі надії 
не лише на успішний старт, а й спри-
ятливий фініш посівної кампанії.

ГРУПА КОМПАНІЙ «VITAGRO» РОЗПОЧАЛА ПОСІВНУ КАМПАНІЮ. СТАРТ ПОСІВНІЙ ДАВ КЛАСТЕР «ЦЕНТРАЛЬНИЙ». 
А ВЖЕ НАСТУПНОГО ДНЯ СІЯЛИ ЯРИЙ ЯЧМІНЬ І КЛАСТЕРИ «ТОВТРИ», «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ», «ВОЛИНЬ». НА ПОЛЯХ, 
ДЕ ПРАЦЮЮТЬ ЦІ КЛАСТЕРИ, ПРОВОДЯТЬ ТАКОЖ ЗАКРИТТЯ ВОЛОГИ. ПРО ПОТОЧНІ ЗАВДАННЯ АГРАРІЇВ РОЗПОВІВ 
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ГРУПИ КОМПАНІЙ «VITAGRO» ПЕТРО ЛАБАЗЮК.

УКРАЇНЦЯМ НЕ ВАРТО ОЧІКУВАТИ, ЩО З 1 ЛИПНЯ ПОВНОЦІННО ЗАПРАЦЮЄ 
РИНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ, АДЖЕ НИЗКА НЕГАТИВНИХ 
ФАКТОРІВ ГАЛЬМУВАТИМЕ ПРОЦЕС ДО 2022 РОКУ. ПРО ЦЕ ЗАЯВИВ ЧЛЕН 
КОМІТЕТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ АГРАРНОЇ ТА ЗЕМЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ, 
ПРЕДСТАВНИК ДЕПУТАТСЬКОЇ ГРУПИ «ПАРТІЯ «ЗА МАЙБУТНЄ» СЕРГІЙ 
ЛАБАЗЮК.
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СЕРГІЙ ЛАБАЗЮК: РИНОК 
ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ ЗАПРАЦЮЄ 
НЕ РАНІШЕ 2022 РОКУ

І тільки в такому форматі можливий 
повноцінний запуск ринку землі. За моїми 
прогнозами, це станеться не раніше 2022 
року», – каже Сергій Лабазюк.

На думку політика, ухвалений закон 
№2178-10 «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо обігу 
земель сільськогосподарського призна-
чення» не відповідає запитам суспільства і 
потребує додаткових підзаконних актів.

«До прикладу, «нашумілі» законопро-
єкти № 2195 про аукціони та № 2194 про 
передачу земель в управління територі-
альних громад, до якого внесли понад 3 
тисячі ідентичних правок, також повинні 
бути ухвалені до липня, як продовження ре-
форми децентралізації. Ще два роки тому 
представникам територіальних громад обі-
цяли надати доступ до управління своїми 
землями, адже передусім це – повноцінний 
інструмент для наповнення місцевих бю-
джетів», – наголошує Сергій Лабазюк.   

РОБОТИ ТРИВАЛИ 
ЦІЛОДОБОВО

Використовуючи кожен сприятливий 
день, підживлення озимих культур – ріпаку, 
пшениці, жита – проводили  у кластері «По-
лісся». Керівник кластеру Володимир Кор-
нійчук каже, що роботи тривали як у денну, 
так і в нічну пору, адже головним на цьому 
етапі весняно-польових робіт було якісно 
справитися із завданням на всіх площах із 
озимими культурами.

- Команда кластеру «Полісся» дуже 
відповідальна, усі разом трудилися задля 
успішного результату. І кожен з працівників 
за сумлінність і добросовісність заслуговує 
особливих слів подяки, - додає керівник 
кластеру.

ПОЛЯМ - ОРГАНІЧНІ ДОБРИВА

СПРАВИЛИСЯ З ПІДЖИВЛЕННЯМ ОЗИМИХ

Комплекс весняно-польо-
вих робіт кластер «Хмель-
ницький» розпочав із внесен-
ня добрив на посівах озимої 
пшениці. Водночас на пло-
щах, де запланований весня-
ний посів, проводили куль-
тивацію ґрунту з внесенням 
органічних добрив.

- Ставимо перед собою 
завдання щодо широкого за-
стосування органічних до-
брив на полях, - розповідає 
керівник кластеру «Хмель-
ницький» Віктор Басистюк. 
– Сечівку, до прикладу, вно-
сили на полях села Москалів-
ка, що на Ярмолинеччині. Ці 
роботи поєднали з культива-
цією площ, - додає Віктор Ти-
мофійович. – Особливостями 
цьогорічної весни стали сні-
гопади, на окремих площах 
сніговий покрив тримався 
тривалий час. Проте аграрії 
кластеру із запланованими 
завданнями успішно справля-
ються, - каже на завершення 
Віктор Басистюк.

Мінливі погодні умови цьогоріч-
ної весни не стали на перешкоді за-
планованим польовим роботам. У 
березні аграрії кластеру «Волинь» 
свої зусилля спрямували на піджив-
лення озимих культур.

Головний агроном кластеру Во-
лодимир Кухарьов каже, що озимі 
добре перенесли зиму, на користь їм 
був сніжний покрив, дуже добре, що 
в ґрунті достатньо вологи.

На одній із площ, де працює техні-
ка із внесення добрив, хід робіт кон-
тролює агроном масиву Дмитро Ма-
тюшок і обліковець Петро Марчук.

- До початку весняно-польових 
робіт кластер підготувався завчасно, 
- розповідає Д. Матюшок. – Техні-
ку механізатори відремонтували ще 
взимку, і мінеральні добрива в необ-
хідній кількості кластер отримав без 
зволікань.

- Механізатори, агрономічна та 
інші служби працюють злагоджено, 
за планом, - додає Петро Марчук. – 
Тому й з підживленням озимих спра-
вилися у встановлені строки.

Закінчення. Початок  на стор. 1

НА ДОПОМОГУ ГРОМАДАМ 
За реалізацію проекту з ремонту примі-

щення амбулаторії сімейної медицини взя-
лися в селі Зарічне Іващуківського старостин-
ського округу на Радивилівщині. За словами 
керівника Козинської територіальної громади 
Івана Школяра, роботи триватимуть ще з 
місяць, адже необхідно підвести водопоста-
чання, встелити плитку на  підлогу, вирівняти 
стелю, виконати чимало інших робіт, аби ам-
булаторія стала сучасним центром із надання 
медичної допомоги жителям.

До реалізації цього проекту долучилася 
й Група компаній «VITAGRO», спрямувавши 

кошти на придбання плитки та інших будма-
теріалів.

Внесок компанії буде й у встановленні ав-
тобусної зупинки в Зарічному.

На допомогу «VITAGRO» розраховують і 
під час ремонту Будинку культури в селі Іва-
щуки. Керівник територіальної громади каже, 
що загальний ремонт Будинку культури, за 
попередніми розрахунками, обійдеться у 
понад 100 тисяч гривень. Неодноразово ком-
панія засвідчувала свою підтримку місцевим 
громадам, тому й у втіленні своїх планів вони 
заручаються її допомогою.
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НАЗУСТРІЧ ПОБАЖАННЯМ ЛЮДЕЙ
Розповідаючи коротко про свої плани на посаді ста-

рости, Віталій Попович, новий керівник Пустоіваннів-
ського старостинського округу, каже, що прагне ре-
алізувати насамперед завдання, які озвучують люди.

- Спілкуючись із жителями, вивчаю, які проблеми 
вони вважають найгострішими, прислухаюся до їхніх 
пропозицій в тому,  що вирішувати насамперед, - роз-
повідає Віталій Олексійович.

Зрештою, про них він і сам добре знає, адже на-
завжди зріднився з цим краєм. Приїхавши на роботу 
за направленням, Віталій Попович розпочав свою тру-
дову діяльність бригадиром, а пізніше інженером-ме-
ханіком у місцевому господарстві. Довелося працю-
вати й у Радивилівській райдержадміністрації. Затим 
було приватне підприємство – майже п’ятнадцять 
років Віталій Олексійович віддав роботі інженера-зем-
левпорядника.  Багатий професійний досвід і вміння 
спілкуватися з людьми, знаходити порозуміння допо-
магають йому на нинішній посаді.

- Хоч старостати не мають широких можливостей, 
але буду докладати всіх зусиль, щоб ремонтувалися 
сільські дороги, щоб створити дитячі, спортивні май-
данчики.

Боляче дивитися, як наші села покидає молодь, ви-
їжджає у пошуках заробітку, образливо, коли сільські 
діти позбавлені культурного дозвілля. Тому будемо 
заручатися підтримкою благодійників, орендарів зе-
мельних паїв, інших небайдужих людей, аби спільно 
зробити якомога більше корисних справ для сільських 
жителів, - розповідає староста. – Сподіваюся на плідну 
співпрацю з Групою компаній «VITAGRO». Знаю, що 
вона допомагає у благоустрої населених територій, в 
ремонті закладів соціальної сфери, розвитку спорту. І 
ці питання, переконаний, обов’язково будуть у планах 
наших спільних дій.

А одним із перших задумів, які будуть реалізовані 
за допомогою компанії, буде встановлення автобусної 
зупинки в селі Іванівка. Крок за кроком, надіюся, вті-
лимо й інші плани на побажання людей.

ПІДТРИМКА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ
Співпраця Групи компаній «VITAGRO» з медичними 

закладами триває не один рік. За цей період допомогу 
компанії неодноразово отримували сільські медичні 
пункти, станції швидкої допомоги, районні лікарні, інші 
заклади галузі охорони здоров’я. Постійний діалог із 
керівниками цих закладів сприяє вирішенню багатьох 
важливих питань у медицині. Не так давно до депутата 
Хмельницької обласної ради Петра Лабазюка зверну-
лася керівниця клініко-діагностичної лабораторії Че-
меровецької лікарні Ірина Павліковська з проханням 
допомогти придбати пральну машину для потреб ла-
бораторного відділення. Без зволікання представники 
депутата доставили подарунок на місце. Від імені 
всього колективу Ірина Павліковська, головний лікар 
Чемеровецької лікарні Іван Лаврентьєв дякували за 
взаєморозуміння, за підтримку медичних працівників 
і закладів медицини.

ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ 
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМАНДИ

КОНСТРУКТИВНИЙ ДІАЛОГ З ГРОМАДАМИ

Розвиток, лідерство, від-
повідальність, професіона-
лізм та постійне вдоскона-
лення – це ознака потужної 
команди працівників Групи 
компаній «VITAGRO». 

Для продукування нових 
знань, практичних нави-
чок, формування філософії 
команди однодумців, яка є 
інтелектуальною цінністю 
компанії, і був створений 
Корпоративний універси-
тет. Лише впродовж місяця 
в Корпоративному універси-
теті було проведено 15 тре-
нінгів та майстер-класів, які 
охоплюють як менеджерські 
навички, так і програми, де 
команди різних напрямів 
бізнесу аналізують проблем-
ні ланки в роботі та пере-
творюють їх на рішення для 
розвитку.

«Командна взаємодія», 
«Невербальна комуніка-
ція», «Надихаюче лідерство 
та управління командою», 
«Робота з інструментами 
Google, Excel» - це далеко 
неповний перелік навчаль-
них програм, які пройшли 
більш ніж 200 працівників.

Однією командою вони 
будують успіх компанії, про-
фесійно зростають і став-
лять перед собою нові амбіт-
ні цілі.  

Зустрічі працівників відділу громадськості 
Групи компаній «VITAGRO» з керівниками 
громад, громадськими активістами тих насе-
лених пунктів, де працює компанія, завжди 
будуються на конструктивному діалозі.

Розвиток сільських територій був і за-
лишається одним із пріоритетних напрямів 
діяльності «VITAGRO». Тож під час спілку-
вання з представниками громад обов’язково 
вивчаються найбільші потреби, запити та 
побажання сільських жителів.

За роки співпраці з громадами компа-
нія «VITAGRO» неодноразово засвідчувала 
справжню турботу про розвиток інфраструк-
тури населених пунктів, підтримку соціаль-
ної сфери, допомогу пайовикам. Соціальна 
відповідальність – це ознака «VITAGRO», 
яку вона защораз підтверджує добрими спра-
вами. Про них йшлося і під час нещодавніх 
зустрічей зі старостами, головами територі-
альних громад на територіях, де працюють 
кластери «Полісся», «Товтри», «Волинь». 

Керівники громад зізнаються, що у ни-
нішній непростій ситуації надійним поміч-
ником для них є інвестор – Група компаній 
«VITAGRO». Представники ж компанії за-
певняють, що й надалі «VITAGRO» спрямо-
вуватиме зусилля на допомогу та поліпшен-
ня життя пайовиків і працівників компанії у 
всіх селах, де ведуть господарську діяльність. 
Спільно були окреслені завдання на поточ-
ний рік.

Подібні зустрічі відбуватимуться і в інших 
громадах.
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- Моя робота пов’язана з будів-
ництвом. І спілкування з багать-
ма людьми, особисто мені додає 
життєвої енергії. На різних буді-
вельних об’єктах, що з’являють-
ся завдяки компанії «VITAGRO», 
працює чимало різних спеціаліс-
тів, з різних куточків України. 
Тож є можливість повчитися, 
дізнатися нове. Працюючи в ко-
манді, ми і співпереживаємо, і 
радіємо разом, - ділиться своїми 
враженнями Андрій.

У Лісоводах, до прикладу, за 
останні роки велося чимале бу-
дівництво, розширювалися на-
сіннєвий і комбікормовий заводи. 
Саме будівництво, на мою думку, 
дає можливість забезпечувати ро-
ботою десятки спеціалістів різних 
напрямів.

Родом Андрій Данів з міста Ка-
луш на Івано-Франківщині. Після 
навчання у Львові приїхав пра-
цювати на Хмельниччину. Вже 
минуло п’ять років відтоді, як він 
розпочав роботу в Групі компаній 
«VITAGRO» - і цей досвід Андрій 
вважає досить важливим для себе.

- У кожній відповідальній 
справі треба бути готовим до не-
нормованого робочого часу, до 
серйозних  навантажень. Проте я 
ніскільки не жалкую.

Приємно, що в компанії пра-
цює багато молоді, яка хоче роз-
виватися, вдосконалюватися, 
у якої є амбітне бажання стати 
справжніми професіоналами. І в 
цьому я бачу хорошу тенденцію. 
Бо ж все більше молодих людей 
залишається у своїх селах чи мі-
стечках. Вони хочуть заробляти, 
створювати сім’ї на своїй землі.
Але стабільна заробітна плата, 

соціальний захист – багато хто 
відстоює саме такі погляди.

Один об’єкт, другий, третій… 
Від кожного з них, від кінцевого 
результату отримуєш велике мо-
ральне задоволення. І всім своїм 
колегам, нашій компанії бажаю 
не зупинятися, адже будівництво 
– це ознака розвитку та руху впе-
ред.

- Професія землевпо-
рядника суттєво зміни-
лася у порівнянні з тим, 
якою була ще, скажі-
мо, десять років тому. 
Сьогодні недостатньо 
лише вузьких профе-
сійних знань. Життя 
вимагає землевпоряд-
ників добре знати ще й 
бухгалтерію, юриспру-
денцію, психологію, 
- ділиться думками 
Олег Клепач, керівник 
департаменту земель-
них відносин Групи 
компаній «VITAGRO». 
– У своїй діяльності 
нам доводиться спілку-
ватися з багатьма-ба-
гатьма пайовиками. 
Це – люди різного віку, 
різних спеціальностей, з 
різним життєвим досві-
дом. І дуже важливо, 
щоб питання, з якими 
звертаються до наших 
фахівців, вирішували-
ся успішно, щоб кожне 
спілкування із землевпо-
рядником компанії мало 
позитивний наслідок для 
обох сторін, - продов-
жує Олег Мстиславо-
вич. – На землевпоряд-
ників покладена велика 
відповідальність, адже 
у багатьох ситуаціях 
саме вони стають отією 

ланкою, що сприяє зміц-
ненню довіри пайовиків 
до свого орендаря. 

На цьому наголошує 
чимало й самих пайови-
ків.

- Отримавши земель-
ний пай, насамперед ду-
мав про те, щоб орендар 
уміло обробляв землю, 
щоб вона не облогува-
ла, земля – це власність 
людини і, зрозуміло, ко-
жен господар хоче, щоб 
був порядок, щоб мати 
з того прибуток, – роз-
повідає Василь Олексан-
дрович, - пайовик Групи 
компаній  «VITAGRO». 
– Я задоволений, що свій 
земельний пай віддав в 
обробіток «VITAGRO». 

Якщо за радянських 
часів не дуже замис-
лювалися над цінністю 
землі, то тепер про це го-
ворить кожен пайовик. І 
землевпорядник є, мож-
на вважати, першим по-
радником і помічником.

Команду землев-
порядників компанії 
«VITAGRO» Олег Кле-
пач називає випробува-
ними й надійними людь-
ми, які вміють прокласти 
місток взаєморозуміння 
й належної співпраці з 
сільським населенням. 

Головне, наголошує 
Олег Мстиславович, що 
вони прагнуть до роз-
витку, вдосконалення і 
саме тому землевпоряд-
ники «VITAGRO» - фа-
хівці високого рівня.

Із святом – Днем зем-
левпорядника - привітав 
працівників, які пов’я-
зали своє життя з цією 
професією, генеральний 

директор Групи компа-
ній «VITAGRO» Петро 
Лабазюк. За сумлінну 
працю кращі з них були 
нагороджені Грамотами 
компанії.

Перед землевпоряд-
никами стоять нові важ-
ливі завдання, успішне 
вирішення яких піде на 
користь і пайовикам, і 
компанії.

ЗУСТРІЧ З ПАЙОВИКАМИ  
На зустріч з генеральним дирек-

тором Групи компаній Петром Лаба-
зюком «VITAGRO» завжди збирається 
чимала кількість пайовиків. Такі заходи 
– можливість дізнатися про плани ком-
панії на поточний рік, на подальшу пер-
спективу. Крім цього, це можливість 
почути відповіді на всі свої запитання й 
отримати кваліфіковану консультацію.

Нещодавно така зустріч відбулася 
з пайовиками сіл Іванків та Скала По-
дільська на Тернопільщині. Перед цим 
– у селах Ситне, Верба на Рівнинщині. 
Питання розрахунків за земельні паї, 
укладання договорів з орендарем, 
питання соціальної підтримки села з 
боку інвестора лягли в основу цих зу-
стрічей. Петро Лабазюк запевнив, що 
турбота про пайовиків, їхній соціальний 
захист були й залишатимуться пріори-
тетними в діяльності компанії. Керів-
ництво  «VITAGRO» з великою увагою 
сприймає кожне звернення, кожне по-
бажання своїх пайовиків і завжди го-
тове подати руку допомоги.

МОЛОДЬ МОЖЕ РЕАЛІЗУВАТИ СЕБЕ

ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКИ - ПОМІЧНИКИ І ПОРАДНИКИ

АНДРІЙ ДАНІВ КАЖЕ, ЩО РОБОТА В КОМПАНІЇ «VITAGRO» ДЛЯ НЬОГО НАДЗВИЧАЙНО ЦІКАВА, ЩО САМЕ ТУТ 
МОЛОДІ АМБІТНІ ЛЮДИ МОЖУТЬ РЕАЛІЗУВАТИ СЕБЕ.
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«VITAGRO» ПРИГОЩАЛА МЛИНЦЯМИ

Запальні пісні, бадьора музика, 
сміх, жарти заповнили центральну 
вулицю Зорі. Побачити це цікаве дій-
ство зійшлися більшість жителів.

Традиції святкування Масниці ся-
гають у далеку минувшину, а сьогод-
ні вони набули нового забарвлення. 
Проте суть свята – останнього перед 
Великоднім постом – залишається. І 
хіба може воно обійтися без смачних 
млинців? Потішити гастрономічні 
смаки учасників велелюдного гуляння 
взялися й представники Групи ком-
паній «VITAGRO». У ятці з написом 
«VITAGRO» смажили смачні млинці, 
які пропонували з різноманітною на-
чинкою – згущеним молоком, коко-
сом, шоколадом, джемом. Не дивно, 
що сюди потягнулася дітвора, яка із 
задоволенням просила додаткових 
порцій свіжесеньких млинців.  Таке 
пригощання компанія приготувала 
для зорянців вперше, і його місцеві 
жителі оцінили за найвищим балом.

Частування млинцями під музич-
ний супровід, під народні пісні, на сві-
жому повітрі, поряд з рідними, друзя-
ми, забезпечило позитивні емоції.

Особливу хвилю піднесеного на-
строю відчули присутні, коли ввечері 
стали свідками фаєр-шоу.

- Це й справді незабутнє видови-
ще, - ділиться враженнями керівник 
Зорянської територіальної громади 
Михайло Олійник. – Усі глядачі в за-
хопленні. А подбала про можливість 
побачити це шоу Група компаній 
«VITAGRO». І млинці, й оригінальна 
розважальна програма, без сумніву, 
запам’ятаються людям, - каже Ми-
хайло Михайлович.

ЧУДОВА НАГОДА 

ПОДЯКУВАТИ ЖІНКАМ 
Недаремно весну – пору пробу-

дження, розквіту, краси уособлюють 
із жінкою. Бо й справді, представниці 
жіночої половини людства здатні ди-
вувати вродою, мудрістю, працез-
датністю… Найкращі відчуття пов’я-
зуємо з мамою, дружиною, донькою. 
Тож свято Весни – ще один чудовий 
привід подякувати просто за те, що 
вони є у нашому житті. Це також  чу-
дова нагода засвідчити повагу, шану 
жінкам, які трудяться поряд, несуть 
на своїх тендітних плечах високу від-
повідальність.

Найщиріші вітальні слова усім 
представницям компанії адресував 
генеральний директор Групи ком-
паній «VITAGRO» Петро Лабазюк: 
«Нехай вас ніколи не оминає турбота 
чоловіків, а прекрасні почуття да-
рують натхнення для нових творчих 
успіхів і життєвих перемог. Безмеж-
ного щастя вам, задоволення від 
життя». 

У всіх кластерах відбулися урочи-
стості з нагоди жіночого свята. Квіти, 
подарунки для працівниць компанії 
додавали позитивних емоцій, підси-
лювали святковий настрій.

Були подарунки і від благодійного 
фонду «Ми поруч», який очолює де-
путат Хмельницької обласної ради 
Петро Лабазюк, для жінок-ветеранів 
освіти, культури, медицини, органів 
місцевого самоврядування.

КРАЩОГО КОЛЕКТИВУ НЕМАЄ 

Людмила Сокол належить 
до тих людей, які дуже цінують 
стабільний ритм життя, одне 
місце роботи. Після закінчення 
Хмельницького кооператив-
ного технікуму Людмила двад-
цять п’ять років працювала 
на Волочиському хлібозаводі. 
Дуже нелегко сприйняла вона 
звістку про те, що підприєм-
ство припиняє роботу, що не 
буде ні звичного колективу, ні 
знайомого виробництва. Бо-
ляче було усвідомлювати, що 
вже не повернеться до справи, 
якій віддала багато років про-
фесійного життя.

Коли ж з’явилася можли-

вість працевлаштуватися в 
компанії «VITAGRO», Людмила 
Вікторівна не могла повірити, 
що може стати частиною ком-
панії, яка на Волочищині кори-
стується високим авторитетом. 
Трохи боязко було, зізнається, 
як  сприймуть її в новому ко-
лективі.

- Мої переживання були да-
ремними, бо з перших днів я 
відчула теплу родинну атмос-
феру. В компанії працюю з 2006 
року, зараз на посаді бухгалте-
ра-касира. І з кожним роком я 
все більше переконувалася, 
що  кращого колективу, ніж у 
нас, немає. Ми справжні друзі, 
готові прийти на допомогу. І 
приказка про те, що сто друзів 
ліпше, як сто гривень, дуже 
відповідає нашим стосункам 
у колективі, - розповідає Люд-
мила Сокол. – Зрозуміло, що 
в процесі роботи з’являються 
і якісь труднощі, складнощі. 
Але увесь наш бухгалтерський 
загін не нарікає, працюємо на 
результат. Хороша атмосфера 
в колективі, гарне ставлення 
одне до одного – все це сприяє 

тому, що на роботу ми йдемо із 
задоволенням.

Компанія стала другим 
домом і для доньки Людмили 
Вікторівни – Анни, яка працює 
в земельному відділі, але 
зараз перебуває у відпустці по 
догляду за семимісячною до-
нечкою. Зять Сергій працює в 
олійному цеху компанії, а брат 
– на елеваторі.

- Я щаслива, що мої рідні 
мають хорошу роботу, що 
«VITAGRO» дає нам можли-
вість заробляти на хліб тут, на 
своїй землі, - наголошує Люд-
мила Вікторівна. 

Коли заводимо мову про за-
хоплення, то жінка згадує, що 
свого часу любила вишивати. 
Тепер надає перевагу квітни-
карству, вирощуванню горо-
дини. Виростити красиве й ко-
рисне своїми руками, то велика 
насолода. Людмила Вікторівна 
каже, що у кожної жінки їхнього 
колективу своє цікаве хобі, свій 
світ захоплень. Але об’єднує їх 
любов до своєї справи, любов 
до компанії «VITAGRO». 

ЦЬОГО СВЯТА ОЧІКУВАЛИ ВСІ ЗОРЯНЦІ. ЩОРОКУ ВОНО ПРИЄМНО ВРАЖАЄ, ПІДІЙМАЄ НАСТРІЙ І ЗАЛИШАЄ ТЕПЛІ 
СПОГАДИ. ТОЖ І ТЕПЕР СВЯТО МАСНИЦІ БУЛО СПОВНЕНЕ БАГАТЬМА СЮРПРИЗАМИ, МАЛО СВІЙ ОСОБЛИВИЙ 
КОЛОРИТ.
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ОНУКИ - НАЙБІЛЬШЕ ЩАСТЯ НА СХИЛІ ЛІТ

РЕЗУЛЬТАТИ ДОБРИХ СПРАВ

Одразу після восьмого класу Ганна пішла в колгосп, де трудилася і її мама. Надзвичайно 
скромна, мовчазна, вона старалася, щоб про неї ніхто й поганого слова не сказав. Тут, в колгоспі, 
познайомилася з майбутнім чоловіком Михайлом, який працював трактористом. У важкій робо-
ті збігли їхні молоді роки. Ганна Іванівна майже до пенсії працювала телятницею, Михайло – за 
кермом трактора. Нині, на схилі літ, Ганна Іванівна та Михайло Валентинович Шендери з села 
Доброгорща дивуються, де й бралися сили, енергія до роботи, щоб підійматися з вранішньою 
зорею і завершувати день лише опівночі.

Сьогодні ж, коли до обох підкралися недуги, коли здоров’я підводить, великою радістю та 
підтримкою для колишніх колгоспників є донька Марія із зятем Олегом і їхні троє діточок.

- Онуки -  то справжнє щастя, - каже Ганна Іванівна. – Вони розвіюють сум на душі, біля них 
забуваєш про всі болячки. Наймолодшій онучечці лише два з половиною рочки, така потіха для 
нас, що й не передати словами. Онуків своїх любимо понад усе.

Ганна Іванівна Шендера каже й про те, що дуже добре, що вони з чоловіком змогли отримати 
паї за важку працю в кол-
госпі. Тепер виплати за 
земельні паї – підтримка 
для їхньої сім’ї.

- Тримаємо вдома не-
величке господарство, 
тож зерна треба, - додає 
жінка. – Крім того, компа-
нія «VITAGRO», якій ми 
віддали два паї, допомагає 
людям в оранці городів, 
і подарунки від неї отри-
муємо. Прошу у Бога здо-
ров’я – для дітей та онуків, 
для всіх добрих людей, які 
не забувають про нас.

У спортивному залі Ша-
рівської школи за допомогою 
компанії замінили освітлен-
ня на нові енергоефективні. 
Крім того, придбали новий 
баскетбольний щит, ще один 
– відремонтували.

***
У школярів молодшого 

віку Клинівського освітньо-
го закладу з’явилися нові 
розвиваючі ігри. Подарунок 
«VITAGRO» дуже сподобався 
самим учням, його схвально 
оцінюють і педагоги, адже від-
тепер заняття з дітьми стануть 
більш цікавими.

***
У селі Вересневе на тери-

торії Великоомелянської те-
риторіальної громади в при-
міщенні Будинку культури 
необхідно було замінити старі 
двері. На допомогу прийшла 
компанія «VITAGRO». Нові 
металопластикові двері вже 
встановлені.  

***
Весняний благоустрій на 

території села Грушвиця змо-
жуть наводити за допомо-
гою бензопили, яку придбали 
згідно з угодою про соціальне 
партнерство. Староста Олек-
сандр Данилюк каже, що зав-
дяки співпраці з «VITAGRO» 
планують реалізувати в поточ-
ному році ще не один задум.

***
У Кутківцях на Чемеро-

веччині з’явилася автобусна 
зупинка. У зверненні до депу-

тата обласної ради Петра Ла-
базюка місцеві жителі проси-
ли посприяти у встановленні 
зупинки для очікування гро-
мадського транспорту. Про-
хання людей задовольнили за 
короткий термін часу.

***
КП «Рівнерайкомуненер-

гія» висловило подяку «Агро-
холдингу «Зоря» - виробничо-
му підрозділу Групи компаній 
«VITAGRO». У період сильних 
снігопадів працівники агро-
холдингу розчищали під’їдні 
шляхи, якими комунальне 
підприємство доставляє твер-
де паливо. Кілька днів поспіль 
працівники агрохолдингу роз-
чищали шляхи.

***
Група компаній 

«VITAGRO» виділила кошти  
для заміни старої загорожі на 
кладовищі села Постолівка, 
що на Волочищині.

ЇЇ ДЕВ’ЯНОСТА ВЕСНА 
Ніна Василівна Залога з села Бубнівка на 

Городоччині дякує Богу за кожен прожитий 
день. Переконана, що 90-ліття, яке зустріла не-
щодавно, то Господній дарунок їй – за віру, за 
любов до ближнього, за те, що завжди керува-
лася милосердям і совістю.

Хоч життя складалося нелегко, було позна-
чене і бідністю, і голодом, і важкою роботою, - 
ніколи не нарікала. Сприймала все, як належне, 
як випробування, які доведеться пройти. Пройти 
і не розтратити найкращих людських рис.

Вже у п’ятнадцять років Ніна почала пра-
цювати в колгоспі. Її батьки – також колгосп-
ники, і бути їм помічницею вона вважала своїм 
обов’язком. Нарівні з дорослими жінками пра-
цювала у ланці. Тиха, скромна, вона й словом не 
обмовилася, як важко доводиться їй. Зате, коли 
жінки затягували пісню, охоче підхоплювала. Бо 
спів для неї був і розрадою, і натхненням.

А потім Ніна влаштувалася на ферму – 20 
років працювала дояркою.

- Доїли, носили бідони, розкидали корми, чи-
стили стійло корів - все вручну. Було таке, що й 
рук не чула, а зранку все повторюється, – роз-
повідає Ніна Василівна. – Але як приємно було, 
коли про тебе добре слово скажуть, коли похва-
лять, зразу десь дівається біль, втома. Зразу на-
стрій – догори.

Саме в колгоспі Ніна ближче познайомилася 
зі своїм судженим – Олександром. Жили на 
одній вулиці, але спілкувалися раніше зрідка. Та 
в господарстві, де працював він агрономом-хі-
міком, придивилися одне до одного пильніше.

Побралася Ніна Василівна й Олександр Опа-
насович у далекому 1968 році, кажуть, що на сі-
мейне життя благословив їх сам Господь.

- Ми з дружиною – дуже віруючі люди. Був 
час, коли обоє були у важкому стані, вважайте, 
при смерті, але все одно ходили в церкву, моли-
лися щиро – і Бог дарував життя обом, - розпо-
відає Олександр Опанасович. – І коли рік тому 
важке горе увірвалося в родину, помер наш син, 
тільки молитва врятувала нас.

- Я ще два роки тому співала в церковному 
хворі. Так мені добре було від того, - каже Ніна 
Василівна – А чоловік захоплювався написанням 
віршів, гуморесок. Ми завжди на сімейних святах 
любимо його послухати. Коли приїжджає до нас 
доня з Хмельницького, двоє онуків, двоє прав-
нуків, коли всі збираємося, то мені здається, що 
я аж молодшаю. Чоловікові 92 роки, мені 90, 
але, слава Богу, ми собі даємо раду. Я й борщ 
зварю, який так він любить, і капусту стушкую, 
котлет насмажу. Прості українські страви для 
нас найсмачніші, - розповідає Ніна Василівна. 
– Пригощала і дорогих мені гостей, які при-
йшли привітати з 90-річчям. Були й від компанії 
«VITAGRO», якій ми довірили в обробіток два зе-
мельні паї. Спасибі їм за привітання, за те, що не 
забувають.

- Це дуже добре, що віддали свої паї 
«VITAGRO», - додає Олександр Опанасович. – 
Бо нам і город дешевше допоможуть виорати, і 
зерно, цукор додому доставлять. Це – хороші го-
сподарі, які й до людей ставляться по-доброму.

У КОЖНОМУ НАСЕЛЕНОМУ ПУНКТІ, ДЕ ВЕДЕ ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ КОМПАНІЯ «VITAGRO», 
ГРОМАДИ ВІДЧУВАЮТЬ ПІДТРИМКУ ІНВЕСТОРА. 
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ДБАЮТЬ ПРО СВОЇХ ПАЙОВИКІВ

ЯКЩО ГОСПОДАРЮВАТИ ВМІЛО

Своє трудове життя Валенти-
на з села Клинове на Городоччині 
сподівалася присвятити сільсько-
му господарству. Недаремно за 
направленням місцевого колгос-
пу вступила на навчання до тех-
нікуму, щоб опанувати професію 
агронома. Щоправда, їй недовго 
випало працювати за спеціальніс-
тю. То був період, коли колективні 
господарства потроху розпадали-
ся. Не зміг впоратися з буревіями 

змін і їхній «Колос». 
Шкодував про це й Валенти-

нин чоловік, який працював в 
колгоспі десять років, спочатку – 
в будівельній бригаді, потім – во-
дієм. Проте Валентина Любашева 
повністю занурилася у вихован-
ня донечки. Знаходила час і для 
свого найулюбленішого заняття 
– вишивання. Де побачить новий 
візерунок,  одразу загорається ба-
жанням і собі вишити такий. Лю-
била Валентина й малювати. Тож, 
коли приїздить погостювати її до-
рогий онук, обов’язково дістають 
альбом з олівцями, і з’являються 
тоді на папері її чудові малюнки.

Нині ж Валентина Анатоліївна 
доглядає хворого батька та 92-річ-
ну бабусю. Вони потребують її 
турботи, її опіки, тому більшість 
часу присвячує їм. Крім того, має 
невеличке господарство і каже, 
що зерно, яке отримує на пай від 
Групи компаній «VITAGRO», 
дуже стає в нагоді.

- Дуже зручно, що компанія 
«VITAGRO» здійснює виплати за 
нашим бажанням – зерном, або 
грошима. У нашій сім’ї, до прикла-
ду, п’ять паїв, тож частину оплати 
за земельні паї беру грошима. Їх 

можу витратити на ліки батькові 
й бабусі, або на оплату комуналь-
них послуг. Решту - зерном, бо ж 
тримаю кури, качки, кролі, - роз-
повідає жінка. – До своїх пайови-
ків компанія ставиться з увагою та 
турботою. Задоволені ми й пода-
рунками, які отримуємо на свята. 
Знаємо, що й у складних життєвих 
ситуаціях «VITAGRO» не залишає 
своїх людей.

Про роки служби в Афганістані Віктор Семенюк 
згадувати не любить. Каже, занадто багато біди ста-
лося на його очах. І друзів, зовсім молодих хлопців, у 
яких було стільки планів на майбутнє, не воскресити. 
А спогади по них боляче ятрять душу.

По закінченні професійно-технічного училища, 
здобувши професію тракториста-машиніста широ-
кого профілю, Віктор розпочав свій трудовий шлях у 
колективному господарстві села Вілія, що неподалік 
його рідних Теремків. А вже незадовго його призва-
ли на строкову військову службу, яку випало прохо-
дити в далекій країні, дивлячись в очі смерті.

Тепер він розуміє, наскільки тривожними були 
дні очікування для батьків, скільки сліз виплакали 
мамині очі в молитві за сина. Бо у самого тепер сім’я, 
внученька, котрій ще й немає півтора року. За най-
рідніших людей, звісно, переживаєш найдужче і най-
більше бажання - щоб всі були здоровими. 

Віктор був першим хлопцем з села Теремне, який 
виконував інтернаціональний обов’язок в Афганіс-
тані. Скільки років минуло, а воїни-афганці щороку 
збираються 15 лютого в Острозі, біля пам’ятника 
загиблим, аби віддати шану хлопцям, які не повер-
нулися до рідних домівок. А нещодавно сільський 
староста вручив учаснику бойових дій в Афганістані 
Віктору Адамовичу Семенюку медаль «Честь. Муж-
ність. Пам’ять».

Після армії Віктор Семенюк продовжив працю-
вати в колгоспі. Набирався досвіду і згодом його на-
зивали одним з кращих трактористів господарства. 
Створив сім’ю, збудував дім, завжди старався бути 
найкращим батьком. Віктор Адамович каже, що над-
звичайно вдячний за підтримку своїй дружині – Га-
лині Павлівні, котра 34 роки працювала вчителькою. 
Робочий день механізаторів ненормований, особли-
во в гарячу пору посівної чи жнивної компанії. І вона 
залишалася надійним тилом, давала лад господар-
ству, залишалася берегинею домашнього вогнища.

Тридцять два роки трудового життя віддав сіль-
ському господарству Віктор Адамович. Нині він на 
пенсії, але турбот вистачає, адже сім’я утримує чима-
ле господарство – корову, коня, свиней.

- У селі люди звикли трудитися, і наш день роз-

починається і завершується домашніми клопотами, 
догляду за худобою, городом. Без цього ніяк, - каже 
Віктор Адамович.

Три земельних паї сім’я Семенюків віддала в об-
робіток Групі компаній «VITAGRO». Запевняють, 
що вони задоволені тим, як господарює компанія.

- Ми бачили, як розтягували приміщення коли-
шніх ферм. Серце боліло, бо ж зруйнувати легко, а 
створити, збудувати – дуже непросто. І землі наші 
заростали бур’янами, в яких і вовки могли водитися. 
Дуже добре, що прийшла компанія «VITAGRO», яку 
очолюють мудрі, трудолюбиві і совісні люди, - ді-
литься думками Віктор Адамович. – Тому й резуль-
тат бачимо хороший. Справжній господар ніколи не 
дозволить, щоб землі були занехаяні, щоб люди за-
лишалися ні з чим. Компанія «VITAGRO»  - справді 
господарник з великої букви.

ІЗ ВІРОЮ В ДОБРО 
Нелегко складалося життя Галини 

Анатоліївни Романюк з села Нафту-
лівка Хмельницького району, але 
вона переконана, що за будь-яких 
обставин у своєму серці не можна 
тримати зла.

- Вміння пробачати, а ще - 
справжня віра в Бога, обов’язково 
допоможуть подолати всі негаразди, 
- каже вона.

Галина Анатоліївна розповідає, 
що коли їй виповнилося 13 років, 
помер батько. Осиротілими залиши-
лися вони, троє сестер, згорьованою 
від важкої втрати була їхня мама. 
Проте життя тривало, і кожна з них 
старалася знайти свій шлях. Галя, 
яка з дитинства гарно співала, ви-
рішила вступати до Кам’янець-По-
дільського культосвітнього училища. 
Працювала в Городку, а згодом по-
вернулася у рідні місця. Двадцять сім 
років працювала на ниві культури.

- Зараз мені пригадуються наші 
агітбригади, які часто виступали з 
концертами на полях, фермах. Свято 
врожаю, вшанування сільських тру-
дарів – пісня завжди звучала на 
таких урочистостях.

Та не тільки пісня пов’язувала 
учасників колективу з сільським гос-
подарством.

- Зарплата культпрацівників була 
мізерною і ми змушені були брати 
«бурякові норми» – по гектару, два, а 
то й п’ять, щоб допомогти своїй сім’ї.

Їй було сорок, коли від серцевого 
нападу помер чоловік. Молода вдова 
мала давати раду двом донькам. Тож 
вирішила залишити Будинок куль-
тури і пішла працювати на свино-
комплекс.

- Дуже велику підтримку я відчу-
вала від своєї свекрухи Федори Іва-
нівни, світла їй пам’ять. Вона пере-
живала і за мене, і за своїх онуків, а 
потім і правнуків. Чоловік її загинув 
на фронті, тому сама ростила сина, 
все життя тяжко трудилася в колгоспі. 
І досі, згадуючи її розповіді, плачу.

Дуже щирою була, дуже сер-
дечною. І помагала мені буряки са-
пати, і в домашньому господарстві в 
усьому підсобляла. З багатодітної ро-
дини, знаючи велику нужду, свекруха 
готова була поділитися останнім. Для 
мене вона стала справжньою мамою.

До пенсії трудилася Галина Анато-
ліївна Романюк на свинокомплексі. 
Проте на заслуженому відпочинку 
вирішила повернутися до роботи, з 
якої й починався її трудовий шлях – 
ще шість років працювала в закладі 
культури.

- Нині я співаю в церковному хорі, 
від чого маю величезне задоволення. 
Молитися рідною мовою, виконувати 
церковні пісні рідною мовою, вважаю 
справжньою насолодою.

А ще радіє донькам – Оксані, Те-
тяні, які защораз довідуються до неї. 
Зігрівають серце жінки спілкування з 
чотирма онуками, дякує Богу вона за 
двох правнуків. 

73-річна Галина Романюк каже, 
що не жалкує про своє рішення від-
дати земельні паї Групі компаній 
«VITAGRO». Представникам компанії 
довіряє і вже не раз переконувалася, 
що вони завжди готові підтримати 
своїх пайовиків і словом, і ділом.
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ЗАОХОЧЕННЯ ТАЛАНОВИТИХ

МИСТЕЦЬКА ГАЛЕРЕЯ – ГОРДІСТЬ 
ЗАКЛАДУ

Досить хороші відгуки та схвалення отримали 
роботи учнів Полянської школи на Волочищині, 
що були опубліковані в попередньому номері на-
шої газети.

-У Полянській школі навчається 105 учнів і 
більшість з них дуже обдаровані діти, - розпові-
дає директор закладу Валентина Мельник. – Нам 
приємно, що творчі роботи Вікторії Ямкової, На-
талі Петучої, Вероніки Відлацької, Оксани Колес-
ник, Надії Семенюк, Анастасії Ковальчук були 
високо оцінені колективом компанії  «VITAGRO». 
Для них, як і для багатьох інших школярів, гурток 
образотворчого мистецтва під керівництвом Ган-
ни Гручман став можливістю вдосконалювати і 
розкривати свій талант юного художника. У шко-
лі створена й мистецька галерея – гордість закла-
ду, адже з першого погляду вже можна зрозуміти, 
який багатий внутрішній світ наших вихованців.

До слова, учениця 4-ого класу Уляна Ямкова 
стала переможницею й обласного конкурсу, при-
свяченого Тарасові Шевченку. Маю згадати і про 
те, що роботи полянських учнів ми відправили на 
виставку до італійського міста Рим.

Директор школи наголошує, що з дитячих ро-
ків у кожного формується відчуття прекрасного, 
погляд на світ, тож завдання дорослих прищепити 
любов до мистецтва, до книги, до всього того, що 
збагачує духовність кожного учня.

Валентина Миронівна висловлює вдячність 
компанії за підтримку та заохочення таланови-
тих дітей і, звісно, за велику допомогу, яку надає 
компанія їхньому закладу. «VITAGRO» сприяла 
у капітальному ремонті школи, зокрема санвуз-
лів. Невдовзі над входом до приміщення закладу 
з’явиться новий піднавіс, теж за сприяння компа-
нії. Педагогічний колектив, батьки впевнені, що 
завжди можуть розраховувати на «VITAGRO».

СТИМУЛ ДЛЯ РОЗВИТКУ
Із задоволенням взяли участь у конкурсі 

«Погляд у майбутнє разом з Групою компаній 
«VITAGRO» й учні з села Пирогівці Хмельниць-
кого району.

- Наші учасниці конкурсу запевняють, що для 
них було важливо, аби їхні роботи оцінили поза 
шкільними стінами. Конкурс – хороший стимул 
для саморозвитку, - розповідає директор Пирого-
вецького ліцею Людмила Войтюк. – Учні знають, 
якою активною є участь «VITAGRO» в нашому 
шкільному житті. Адже завдяки компанії в мину-
лому році в закладі з’явилася інтерактивна дошка, 
і це підвищило навчальний процес на більш висо-
кий рівень.

Дуже відчутну допомогу отримуємо у вирішен-
ні господарських питань, - продовжує Людмила 
Володимирівна. – Забезпечення шкільної їдальні 
овочами, жалюзі на вікна, подарунки учням на 
різні свята, підтримка дітей-сиріт, шкільної спор-
тивної команди – це турбота наших  надійних 
друзів з «VITAGRO». Кожний захід за участі пред-
ставників компанії стає для нас особливим.

ТВОРЧА РОБОТА – В РАДІСТЬ 
З нетерпінням очікують оцінки журі й учні 

Гвардійського НВК, які також надіслали свої ро-
боти на конкурс. Щоправда, через карантинні об-
меження яскравий фінал конкурсу відтермінову-
ється, проте школярі вірять в свій успіх.

- Ми спостерігали, як наші діти зацікавилися 
пропозицією, як захопилися творчою роботою, - 
розповідає директор Гвардійського НВК Галина 

Никифорова. – Тому дякуємо від усього педаго-
гічного колективу і від імені батьків. Спрямувати 
дітей у правильне русло – важливе завдання для 
нас усіх. 

- Завдячуємо «VITAGRO» тим, що в нашому 
навчальному закладі проведено належний ре-
монт. Плануємо оновити актовий зал, знову-таки 
сподіваючись на допомогу компанії. Її ми відчува-
ли, коли необхідно було розчистити сніг, вивезти 
сміття з території школи, зорати наш шкільний го-
род. І в багатьох інших ситуаціях на виручку завж-
ди приходить «VITAGRO».

ЗАХОПИЛА ПАПЕРОПЛАСТИКА
Учень четвертого класу Івахновецької гімназії 

Денис Чернишов вразив своєю роботою з папе-
ропластики. У ній – багато дрібних деталей, які 
потребують уваги, точних розрахунків, майстер-
ності під час виготовлення. Хлопчику це вдало-
ся. Він каже, що багато в чому радився зі своєю 
мамою, вчителькою, до думки якої завжди при-
слухається. Батько ж Дениса працює в Групі ком-
паній «VITAGRO» механізатором, тому його по-
ради теж були дуже доречними. Паперопластика 
захопила школяра, і він планує створити нові, ще 
більш цікаві роботи. Денис дякує Групі компаній 
«VITAGRO» за можливість розкрити свій талант, 
адже участь у конкурсі принесла йому велике 
задоволення.

ПРОЕКТ «ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ», ІНІЦІЙОВАНИЙ ВІДДІЛОМ ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ГРУПИ КОМПАНІЙ «VITAGRO», ДОПОМІГ ВИЯВИТИ СПРАВЖНІ ТАЛАНТИ І 
ВКОТРЕ ПЕРЕСВІДЧИТИСЯ, ЩО ПОЛЕ ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ, СПРАВДІ, БЕЗКРАЄ. ПРОДОВЖУЄМО ЗНАЙОМИТИСЯ З УЧАСНИКАМИ КОНКУРСУ ТА ЇХНІМИ РОБОТАМИ В 
ЦЬОМУ ТА НАСТУПНИХ НОМЕРАХ.


