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КОРПОРАТИВНА ГАЗЕТА ГРУПИ КОМПАНІЙ «VITAGRO»

VITAGRO.NET

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРІ
ТРУДОВІ БУДНІ

ЗАВЕРШИЛИ ПОСІВ
ЦУКРОВОГО БУРЯКА

стор.2
НАЗУСТРІЧ ЛЮДЯМ

ДОБРІ СПРАВИ ТРИВАЮТЬ

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ ГРУПИ КОМПАНІЙ «VITAGRO»,
ПАЙОВИКИ! ЩИРОСЕРДЕЧНО ВІТАЮ ВАС ІЗ ВЕЛИКОДНЕМ!
ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ВЕЛИКДЕНЬ МАЄ ОСОБЛИВЕ ЗНАЧЕННЯ. У ЦЕЙ ДЕНЬ МИ НАПОВНЮЄМО СВОЇ СЕРЦЯ
МИЛІСТЮ, ДОБРИМИ ПОМИСЛАМИ, ЛЮБОВ’Ю ДО БЛИЖНЬОГО І НЕПОХИТНОЮ ВІРОЮ В ДУХОВНЕ ВІДРОДЖЕННЯ
КОЖНОЇ ЛЮДИНИ.
ТОЖ НЕХАЙ СВІТЛО ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТОВОГО НАДАЄ НАМ СИЛУ ПОБОРОТИ ВСІ ТРУДНОЩІ, ЯКІ ВИПАЛИ НА НАШУ
ДОЛЮ, ТА НЕПОХИТНУ ВІРУ В КРАЩИЙ ЗАВТРАШНІЙ ДЕНЬ! У ТОРЖЕСТВІ ВЕЛИКОДНЬОГО ВІТАННЯ «ХРИСТОС ВОСКРЕС!»
БАЖАЮ, ЩОБ ВАШЕ ЖИТТЯ БУЛО ЧИСТИМ, ЯК СВЯТИЙ БЛАГОДАТНИЙ ВОГОНЬ, ЩЕДРИМ, ЯК ЗАПАШНА ВЕЛИКОДНЯ
ПАСКА, ЯСКРАВИМ, ЯК КОЛОРИТНА УКРАЇНСЬКА ПИСАНКА.
НЕХАЙ ГОСПОДЬ БЛАГОСЛОВИТЬ НАШУ ДЕРЖАВУ, ПОШЛЕ НАШОМУ НАРОДОВІ ДУХОВНЕ ОНОВЛЕННЯ, ДАРУЄ МИР,
ЗДОРОВ’Я, ЗЛАГОДУ, ДОСТАТОК. НЕХАЙ НАШІ СЕРЦЯ ЗАВЖДИ БУДУТЬ НАПОВНЕНІ НЕТЛІННОЮ ПАСХАЛЬНОЮ РАДІСТЮ,
А ВСІ НАШІ ПРАГНЕННЯ БУДУТЬ ЩИРИМИ ТА ДОБРИМИ. НЕХАЙ БЛАГОДАТНА ЗВІСТОЧКА ПРО ВОСКРЕСІННЯ СИНА
БОЖОГО НАВІДАЄТЬСЯ В КОЖНУ ДУШУ ТА ОСЕЛЮ, І НЕ ЛИШЕ СЛОВАМИ, АЛЕ Й СПРАВАМИ ЛЮБОВІ ТА МИЛОСЕРДЯ.
БАЖАЮ, ЩОБ ЦЕ ЧУДОВЕ СВЯТО ПРИНЕСЛО У ВАШІ РОДИНИ ЩИРІСТЬ І ДОБРО, А СЕРЦЕ НАПОВНИЛОСЯ РАДІСТЮ ТА
СВІТЛОМ! БОЖОЇ ВАМ БЛАГОДАТІ ТА ДУШЕВНОЇ ВЕЛИЧІ.

ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!
ПЕТРО ЛАБАЗЮК,
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ГРУПИ КОМПАНІЇ «VITAGRO».

стор.3
ПІДТРИМКА

НА ДОПОМОГУ МЕДИКАМ

стор.4
ДОВКІЛЛЯ

ПОСАДИ ДЕРЕВО – ЗБЕРЕЖИ
ПЛАНЕТУ

АКТУАЛЬНО

СЕРГІЙ ЛАБАЗЮК: МИ РОЗРОБИЛИ ЗАКОНИ,
ЯКІ НАБЛИЗЯТЬ АГРОСЕКТОР ДО НОРМ ЄС

стор.5

РОЗВИТОК АГРОПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРУ – ЦЕ ЗАПОРУКА ПРИСКОРЕННЯ
ЕКОНОМІКИ ТА ГЛОБАЛЬНОГО ЛІДЕРСТВА УКРАЇНИ, АДЖЕ ВЖЕ ЗАРАЗ НАША
ДЕРЖАВА ВХОДИТЬ ДО ПЕРЕЛІКУ НАЙБІЛЬШИХ ЕКСПОРТЕРІВ АГРОПРОДУКЦІЇ
У СВІТІ.
Щоб зробити Україну надійним
експортером безпечної та якісної
сільськогосподарської продукції,
необхідно створити всі умови для
виробництва та обігу безпечних
харчових продуктів, забезпечення
належного догляду за худобою та
високого рівня фітосанітарної безпеки.

Для врегулювання законодавчої бази, яка охоплює агропромислову галузь України, народний
депутат виступив ініціатором важливих законопроектів.
Перший – має на меті вдосконалити державне регулювання у
сфері поводження з пестицидами
і агрохімікатами (№ 4558). Як

ТУРБОТА

пояснює Сергій Лабазюк, зараз
обов’язковою умовою ввезення та
використання незареєстрованих
пестицидів є підтвердження їх
державної реєстрації в країні, де
вони виробляються.

Продовження на стор.
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ВЕЛИКОДНІ ПОДАРУНКИ ДЛЯ
ПАЙОВИКІВ

стор.7
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ЗАВЕРШИЛИ ПОСІВ ЦУКРОВОГО БУРЯКА
ЦЬОГО РОКУ В КЛАСТЕРІ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ» ПІД ЦУКРОВИЙ БУРЯК БУЛИ ВІДВЕДЕНІ ПЛОЩІ НА ПОЛЯХ
СЕЛА ГВАРДІЙСЬКЕ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ТА СУТКІВЦІ НА ЯРМОЛИНЕЧЧИНІ.

СЕРГІЙ ЛАБАЗЮК: МИ
РОЗРОБИЛИ ЗАКОНИ, ЯКІ
НАБЛИЗЯТЬ АГРОСЕКТОР
ДО НОРМ ЄС
Закінчення. Початок на стор. 1
«З одного боку – це контроль якості,
з іншого – ми не маємо доступу до провідних розробок в іншій країні. Крім того,
часто трапляються випадки, коли одні і
ті ж виробники мусять отримувати на товари з однакової сировинної бази окремі
дозволи, що суттєво затягує процес. Ця
бюрократія лише ускладнює доступ до
якісної продукції, яка може покращити
врожайність на 20-30% в Україні», – запевняє Сергій Лабазюк.
Законопроект спрощує формальну бюрократію для аграріїв та надає доступ дослідним партіям провідних інноваційних
препаратів без реєстрації в державі виробництва. Нові законодавчі норми також покликані навести лад у державних органах:
замість Мінекології, Мінекономіки та Екоінспекції пропонується єдиний контролюючий
орган – Держпродспоживслужба.
«Разом з іншими авторами проекту ми
прибрали штучний бар’єр, відтак агросектор отримає: доступ до нових передових розробок, здешевлення пестицидів
та агрохімікатів через спрощення процедури їх ввезення та інвестиції у виробництво», – додає народний депутат.
Ще один важливий для фермерів законопроект – №5297 щодо стимулювання виробництва молока. Сергій Лабазюк у співпраці
з народними депутатами вже зареєстрували
ініціативу у Верховній Раді.
За останні 5 років виробництво українського молока скоротилося з 10,6 мільйона
тонн до 9,2 мільйона тонн. І це при тому, що
попит не знизився. Щоби задовольнити потреби громадян, Україна вимушена імпортувати молоко з Польщі, Німеччини та інших
країн Європейського Союзу.
«Чому ми імпортуємо продукцію, яку можемо виробляти самостійно? Однозначно,
вітчизняна молочна галузь потребує змін,
покращення якості харчування, умов утримання худоби, а також автоматизації виробничих процесів. Для цього фермерам
потрібні дотації з державного бюджету, та
вони вже котрий рік не передбачаються
законом», – заявляє Сергій Лабазюк.
У рамках нової депутатської ініціативи пропонується на законодавчому рівні визначити
розмір та виділити для молочарів окремий
вид дотацій на кожну тонну виробленого продукту. Що важливо – обмежити верхню межу
надою для отримання дотацій. Це допоможе
мінімізувати «накручування» продуктивності.
«Отримані кошти господарники витрачатимуть на придбання сучасного обладнання і якісних кормів, що дасть змогу
покращити
санітарно-гігієнічні
умови
утримання худоби. Як результат, – фермери вироблятимуть молоко вищої якості
та стануть більш конкурентоспроможними
на світових ринках», – впевнений політик.

- Наш кластер має багатий досвід у вирощуванні такої
культури як цукровий буряк, і тому з великим ентузіазмом взялися за виконання завдання, - розповідає керівник кластеру «Хмельницький» Віктор Басистюк. – Такої
пізньої весни не було вже давно, але ми зробили все від
нас залежне, щоб оперативно справитися з посівом усіх
культур, з дотриманням усіх технологій. Тому надіємося на високі врожаї. На користь і те, що в ґрунті ще достатньо вологи. Свого часу найвищий показник врожайності цукрового буряка у кластері склав 772 центнери з
гектара, будемо старатися, щоб і тепер досягти високих
результатів.
– У зв’язку з погодними умовами посівна компанія
цьогорічної весни затягнулася. Тож сівбу проводили у
швидкому темпі, використовуючи кожен погожий день.
Думаю, сходи будуть вчасними, а необхідний обробіток ми забезпечимо, – додає головний агроном кластеру Сергій Гальміз. – Окрім стандартної технології посіву
буряка, на окремих площах застосували нову технологію
«старт», завдяки якій спрощується обробіток культури.
На полі, де фінішували з посівом цукрового буряка, у парі
працювали ґрунтообробний і посівний агрегати. Одним
управляє Ігор Вдовін, іншим - Віктор Цісар. Це досвідчені
трактористи, які не один рік працюють в компанії, і яким
під силу навіть дуже складні завдання.
Посівний агрегат оснащений рідким мінеральним
добривом, який одразу вноситься в ґрунт під час посіву, - акцентує увагу Сергій Галміз. – У минулі роки рідке
добриво на площах з цією культурою не застосовували.
Тому це – своєрідна новація, яку тепер випробовуємо.
Завершуючи посів цукрового буряка, аграрії кластеру
водночас приступили до підготовки площ і посіву пізніх
зернових - кукурудзи, соняшника.

ПОСІВНА КАМПАНІЯ У РОЗПАЛІ

Група компаній «VITAGRO» активно проводить черговий етап весняної посівної кампанії. Про це розповідає головний технолог
Олег Білан:
- Три кластери компанії – «Товтри», «Центральний», «Хмельницький» цьогорічної весни
сіяли цукровий буряк. Завершальний акорд у
сівбі цієї культури припав на кластер «Хмельницький». Надіємося, що для розвитку цукрового буряка будуть сприятливі погодні умови,
тож зможемо досягти високої врожайності цукристих коренів. Принаймні, під час посівних
робіт вологи в ґрунті було достатньо, і це додає

аграріям оптимізму, - каже Олег Миколайович.
– Хоча через погодні особливості цієї весни,
низький температурний режим, терміни посівної змістилися, сіємо пізніше на днів 5-6, проте
така ситуація не є критичною.
Ще донедавна лідером за темпами посівної
вважали кластер «Волинь», проте рясні дощі
призупинили роботи в полі. Впродовж чотирьох днів довелося зупинити посівну кластеру
«Товтри». І як тільки погодні умови стали сприятливими, роботи відновилися. Проблемою
минулорічної весни був низький рівень вологи
в ґрунті, а тепер достатня кількість вологи – на
користь посівам.
Цього року всі кластери компанії відвели площі під посів соняшника, кукурудзи, сої та успішно справляються з цим завданням.
А для ведення ще більш якісного догляду за
культурами, каже Олег Білан, на допомогу їм
прийдуть нові технології – вже невдовзі компанія використовуватиме дрон для обробітку полів
у важкодоступних для техніки місцях, або ж застосовуватиме його для додаткового обробітку
на окремих площах. А допоки посівна кампанія
не збавляє обертів.

ЗРУЧНИЙ СПЕЦОДЯГ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ
У Групі компаній «VITAGRO» завжди наголошують,
що найбільшою цінністю компанії була й залишається потужна команда працівників, люди, які докладають
усіх зусиль для її розвитку та зміцненню авторитету. Тож
створення комфортних умов для роботи, забезпечення
трудових колективів усім необхідним для належного виконання професійних обов’язків – ці питання постійно у
полі зору керівників компанії.
Нещодавно новий спецодяг отримали працівники всіх
кластерів компанії. Примірявши спецівки, кажуть, що
форма і зручна, і має гарний вигляд. Одразу помітно –
дружна команда «VITAGRO».
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НА ПРОХАННЯ ГРОМАДИ
Потреба встановити паркан навколо кладовища у селі Постолівка на Волочищині була
давно. Обсяг робіт значний – необхідно було
встановити 420 метрів паркану. Зрозуміло, що
й вартість робіт висока. Проте місцева громада висловлювала побажання, щоб справитися
з цими роботами до цьогорічних Великодніх
свят.
Староста села Валерій Олійник звернувся
до керівництва Групи компаній «VITAGRO»
з проханням піти назустріч громаді, і кошти,
передбачені на соціальні проекти, спрямувати
на встановлення паркану біля кладовища.
- Як і раніше, наше прохання сприйняли
з розумінням, «VITAGRO» підтримала громаду, надала всебічну допомогу, - розповідає
староста Валерій Олійник. – Нині 420 метрів
паркану встановлені, тут навели порядок, і з
чистою совістю можемо святкувати Великдень. Крім того, компанія «VITAGRO» подарувала нашій громаді роторну косарку, яка
дуже знадобиться під час благоустрою території, - додає Валерій Олійник.

ДОБРІ СПРАВИ
ТРИВАЮТЬ

ГЕНЕРАЛЬНЕ ПРИБИРАННЯ
На прибирання села до Великодніх свят вийшла більшість жителів Поповецької громади. Завдяки такій активності, каже староста села Алла Сістук, і вдалося навести порядок біля місцевих храмів, пам’ятника полеглим
воїнам, біля закладів соціальної сфери, на сільських вулицях. Зачищали територію, фарбували, білили – і тепер
результат тішить око. А матеріалами для генерального
прибирання забезпечила Група компаній «VITAGRO».
Підтримку компанії, додає староста, відчувають постійно, з кожним роком вона лише міцніє.

Комунальне
підприємство
«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Волочиської
міської ради висловлює щиру
подяку ПП «Аграрна компанія
2004», зокрема генеральному
директору Петру Петровичу Лабазюку, за благодійну допомогу.
Центр ПМСД отримав чотири
сповивальні столики, які необхідні були згідно з вимогами матеріального оснащення закладу.
****
Упорядкувати кладовище вирішили до Великодніх свят жителі села Малі Зозулинці. Підтримала людей у цих намірах Група
компаній «VITAGRO», допомогла
технікою, матеріалами.

ІЗ ПОЗИТИВНИМ НАСТРОЄМ
Староста – не просто керівник села. Це ще й – умілий
організатор, відмінний психолог,
хороший економіст, юрист. Саме
ці знання надто необхідні при
спілкуванні з людьми, під час
вирішення важливих питань для
села, для відстоювання інтересів
громади. І в цьому вже змогла
переконатися Олеся Колесник,
яка після останніх виборів до місцевих рад обійняла посаду керівника Великозозулинецького
старостинського округу на Красилівщині.
- Навчання в енергетичному
коледжі, в Харківському економічному інституті, подальша робота вихователем, соціальним
працівником, секретарем сільської ради – цей досвід дуже і
дуже знадобився мені, – розповідає Олеся Павлівна. – Староста має добре знати про всі
проблеми своєї громади, постійно спілкуватися з людьми,
прислухатися до побажань жителів і, звісно, результативно
працювати. Але ж усім відомо,
що кожна людина наділена своїм
характером, своїми поглядами
на життя. Тому порозумітися –
одне з найважливіших завдань.
Завжди намагаюся дослухатися до співрозмовника, в жодному разі не ображатися, що
б не почула у відповідь. Буває,
люди накопичують негатив, переживання і хочуть виплеснути

їх. Тож треба бути стриманою,
толерантною і справедливою.
До речі, саме ці риси завжди допомагали мені у непростих ситуаціях, - продовжує розповідь
Олеся Павлівна. – Багато знайомих запитують мене, чому погодилася бути старостою, адже
це – постійні клопоти, переживання, це – величезна відповідальність. Але моє бажання бути
корисною людям, допомогти їм,
значно більші, ніж думки про особистий комфорт. Хочу, щоб вже
найближчим часом ми разом побачили зміни на краще. І в цих
прагненнях мене підтримує сім’я,
мої дорогі донечки.
Перші кроки завжди дуже
складні, на посаді старости
також. Дуже важливо на початковому етапі відчути руку допомоги надійних і щирих людей. На
щастя, у наших селах веде господарську діяльність Група компаній «VITAGRO», яка сприяє реалізації багатьох наших планів.
Зокрема – у проведенні інженерно-геодезичних робіт для виготовлення проектної документації
водогону. Кошти уже перераховані, роботи розпочаті, - наголошує староста. – На старому
водогоні часто трапляються прориви, потрібно замінити старі
труби, провести низку інших
робіт, щоб нарешті розв’язати
цю проблему.
У подальших спільних планах

старостату та компанії – завершення освітлення вулиць, ремонт доріг. А зараз ми активно
займаємося благоустроєм, –
каже Олеся Колесник. – Село
наш спільний дім і наводити в
ньому порядок зобов’язані ми
самі. Тому хочу, щоб мої земляки
не були інертними, байдужими,
не були спостерігачами і критиками, а в усіх справах для блага
села об’єднувалися, допомагали
та підтримували одне одного.
Все, що зробимо – зробимо для
нас усіх, для своєї громади, для
своїх дітей, онуків. Про це не
варто забувати.
Необхідну підтримку відчуваю
і з боку наших сільських депутатів, які теж переймаються
долею села, добробутом громади. У нашій команді, переконана, нам багато вдасться. І все
ж, розуміння, підтримки чекаємо
від своїх односельців, від тих,
хто може вплинути на позитивні
зміни. Позитивні думки, позитивний настрій, позитивні люди
зможуть пришвидшити ці зміни.

Староста Олеся Колесник
висловлює подяку керівництву
«VITAGRO» і жителям сіл Малі
Зозулинці, Юхт, депутату Василю Заїці за небайдужість і організованість у виконанні робіт.
****
Будівельні матеріали для благоустрою отримали від Групи
компаній «VITAGRO» громади
сіл Михнів, Ріпки, Мислятин, Завадинці, Білеве на Ізяславщині.
Завдяки цій підтримці змогли реалізувати задуми із благоустрою
цих населених пунктів.
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ПЕРШІ ПОРАДНИКИ ТА ПОМІЧНИКИ
ТІСНО СПІВПРАЦЮВАТИ З ПАЙОВИКАМИ, ЗНАТИ ПРО ПОТРЕБИ ЛЮДЕЙ, БУТИ ДЛЯ НИХ СПРАВЖНІМ ПОМІЧНИКОМ, ПОРАДНИКОМ, ДРУГОМ. ТАКІ ЗАВДАННЯ
СТАВИТЬ ПЕРЕД КОМАНДОЮ МЕНЕДЖЕРІВ КЕРІВНИЦТВО ГРУПИ КОМПАНІЙ «VITAGRO». ЗРОЗУМІЛО, ЩО ХОРОШОГО МЕНЕДЖЕРА ЗАВЖДИ ВИРІЗНЯТИМУТЬ
ДОБРОЗИЧЛИВІСТЬ, ТОЛЕРАНТНІСТЬ, ВМІННЯ ЗНАЙТИ СПІЛЬНУ МОВУ З КОЖНИМ ПАЙОВИКОМ. НАДТО ВАЖЛИВА І КОМПЕТЕНТНІСТЬ, ПРОФЕСІОНАЛІЗМ
КОЖНОГО З НИХ. НЕДАРЕМНО ПІДБІР КАДРІВ НА ПОСАДУ МЕНЕДЖЕРІВ ПРОВОДИТЬСЯ З ОСОБЛИВОЮ РЕТЕЛЬНІСТЮ. ВОНИ – ЗАВЖДИ ПОРЯД, ЗАВЖДИ ГОТОВІ
ПРИЙТИ НА ДОПОМОГУ, ВОНИ – НАДІЙНИЙ ЗВ’ЯЗОК ГРУПИ КОМПАНІЙ «VITAGRO» ЗІ СВОЇМИ ПАЙОВИКАМИ. А ЩО ДУМАЮТЬ ПРО СВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНУ,
СПОВНЕНУ РІЗНИМИ НЮАНСАМИ, РОБОТУ САМІ МЕНЕДЖЕРИ? ПРО ЦЕ ЧИТАЙТЕ У НАШИХ МАТЕРІАЛАХ.

СМІЛИВО ДИВЛЮСЯ ЛЮДЯМ В ОЧІ

БУТИ КОРИСНИМ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Володимир Порученко п’ятнадцять років віддав міліцейській службі, має звання майора.
І свою колишню роботу прирівнює до першофлангової. Бо й
справді, дільничний інспектор
міліції зобов’язаний спілкуватися з багатьма людьми, володіти інформацією, впливати на
різні ситуації.
- Той досвід, який здобув в
органах внутрішніх справ, став
дуже цінним для мене. Як спрямувати розмову в правильне
русло, як акцентувати увагу на
головному – все це тепер знадобилося на практиці менеджера.
Дуже важливо, крім того, вислухати людину. Як часто нашим
селянам не вистачає доброго
щирого спілкування, тож менеджер повинен бути хорошим
співрозмовником.
У питаннях укладання договорів на оренду землі, оформлення спадщини, інших люди
дуже часто шукають дружньої
поради, роз’яснення. І коли стаєш корисним їм, відчуваєш особливе задоволення.
Я пишаюся тим, що працюю
в Групі компаній «VITAGRO»,
бо до своїх пайовиків компанія
ставиться з особливою увагою
та турботою. Знаємо, що сім’ї
пайовиків отримують допомогу при народженні дітей, на поховання рідних. З перших днів
діяльності на території кластеру «Волинь» компанія почала
вкладати чималі кошти в розвиток соціальної сфери сільських
територій. Багато місцевих
жителів змогли працевлаштуватися в компанії «VITAGRO».
Серед них – мої односельці, які
трудяться механізаторами. Роботою вони задоволені. З приходом «VITAGRO» на Радивилівщині вдалося реалізувати ті
завдання, на які вже не один рік
чекали люди.

- Правду кажуть: сто людей –
сто характерів. І якщо хочеш заслужити довір’я, мусиш до кожного знайти свій «ключик» - каже
менеджер сіл Дубівка, Кутківці,
Клинове Антон Оржиховський.
Багато років він працював лісником. Багато людей зверталися
до нього за допомогою. І за будьяких обставин Антон Миколайович намагався піти назустріч.
- Я переконаний, що кожен
має знайти можливість допомогти ближньому, підтримати. Бо
тільки через добрі справи і можна сподіватися, що добро повернеться до тебе, - висловлює думку Антон Оржиховський.
Оцей життєвий принцип і допоміг Антону Миколайовичу

завоювати високий авторитет
серед земляків. Як до свого, з великою довірою звертаються вони
до нього з різними питаннями.
- Ще коли почали розпаювання земель місцевого радгоспу,
я агітував людей відати свої земельні паї в обробіток «Аграрній
компанії 2004». Мені довелося
чути немало позитивних відгуків
про її роботу, я був переконаний,
що не помилимося. І рішення
було правильним.
Компанія не залишає своїх пайовиків, усіляко допомагає. Я іду
до людей і завжди сміливо дивлюся їм в очі, бо наміри та справи
нашої «VITAGRO» були й залишаються добрими.

ВИПРАВДАТИ ДОВІРУ ЛЮДЕЙ

Хоча після закінчення професійно-технічного училища, пізніше –
лісгосптехнікуму Микола Машталюк
міг працювати трактористом, комбайнером, водієм, або ж - у лісовому
господарстві, він все одно мріяв про
професію військового. Йому здавалося, що саме у ній сповна розкриваються справжні чоловічі риси, що через
випробовування, які з’являються на

шляху військового, і гартується чоловічий характер.
І Микола добився своєї цілі. Закінчив школу офіцерів і незадовго після цього вже був у гарячій точці, що
зветься Нагорний Карабах. Ось де
сповна довелося відчути подих небезпеки, та й «чоловічих» випробувань
вистачило з лишком. Тож після двох
років цього складного періоду вирішив залишити військову службу і працювати в сільському господарстві, неподалік дому, поряд з односельцями.
Понад тринадцять років трудився Микола Машталюк бригадиром
тракторної бригади в Завадинцях.
Коли ж господарську діяльність в їхньому селі розпочала Група компаній
«VITAGRO», взявся за роботу механізатора.
- Мені цікаво працювати з людьми,
радію, якщо стаємо однодумцями. І
коли згодом запропонували спробувати себе на посаді менеджера, пого-

НА ДОПОМОГУ МЕДИКАМ
Різке підвищення захворюваності на коронавірус загострило
низку серйозних проблем. Серед них – забезпечення лікувальних
закладів киснем. Розв’язати її своїми силами медики не в змозі.
Натомість потреба в кисні стає першочерговою для більшості лікарень.
Саме тому Група компаній «VITAGRO» придбала для потреб
Волочиської багатопрофільної лікарні двадцять балонів з киснем.
Генеральний директор компанії, депутат Хмельницької обласної
ради Петро Лабазюк наголосив: «Вважаємо своїм громадянським обов’язком допомогти землякам, підтримати медиків, які
борються за здоров’я пацієнтів у надзвичайно складних умовах.
Із початку пандемії компанія неодноразово надавала допомогу медичним закладам і медпрацівникам. Кисень, який ми придбали для Волочиської лікарні, обов’язково врятує чиєсь життя.
Тож Група компаній «VITAGRO» й надалі всіляко підтримуватиме
лікувальні заклади».

дився, бо така робота близька мені.
Співпрацюю з жителями трьох сіл
– пайовиками «VITAGRO». Приємно,
що люди цікавляться життям компанії, із задоволенням, до речі, читають
нашу корпоративну газету. І з питаннями орендної плати, доставки натуроплати, оранки городів насамперед
звертаються до мене.
Багато робить компанія для соціального розвитку села. І в благоустрої
території, і в розчищенні колодязів,
у прибиранні місцевого кладовища, ремонті вуличного освітлення
«VITAGRO» надавала допомогу.
Велику подяку висловлюють люди
за Великодні подарунки. Відверто кажучи, в селах, де проживає в основному старше покоління, саме компанія
стає першою інстанцією, де шукають
люди підтримки, - додає Микола Леонідович. – Я горджуся, що у багатьох-багатьох випадках ми виправдовуємо сподівання людей.
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ПОСАДИ ДЕРЕВО – ЗБЕРЕЖИ ПЛАНЕТУ
АКЦІЯ ПІД ТАКОЮ НАЗВОЮ ОХОПИТЬ ВСІ НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ, ДЕ ВЕДЕ ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ГРУПА
КОМПАНІЙ «VITAGRO». А СТАРТУВАЛА ВОНА В СЕЛІ ГВАРДІЙСЬКЕ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ.

Вже зранку до пам’ятника
полеглим воїнам, до дитячого
майданчика в центрі села, на територію місцевої школи підвозили саджанці дерев, кущів, воду.
Працівники Гвардійської громади на чолі з Іваном Возборським,
вчителі та учні місцевої школи,
жителі села, працівники Групи
компаній «VITAGRO», лісгоспу
зібралися дружною командою,
щоб взяти участь в озелененні села. Особливо зворушливим
моментом акції стала участь наймолодших жителів – вихованців
дитячого садочка, які прийшли
підтримати старших і висадити з
їхньою допомогою свої перші в
життя кущі самшиту вздовж дитячого майданчика.
- Акція «Посади дерево – збережи планету», яку ініціювала
Група компаній «VITAGRO»,
могла би бути ще більш велелюдною, але діють карантинні
обмеження, і ми дотримуємося
необхідних вимог, - каже голова
Гвардійської територіальної громади Іван Возборський. – Але,
безперечно, вона об’єднує жителів громади. Сьогодні висадимо
двісті дерев та ще й туї, самшит.
Біля пам’ятника полеглим воїнам
завжди проводяться заходи, тому
це місце стане ще більш привабливим. А на дитячому майданчику підросте згодом чудова зелена загорожа.
«Іменні» дерева матимуть
учні, які висадять їх на подвір’ї

школи. Мальовничий вигляд відкриватиметься відтепер при в’їзді
до Гвардійського, адже тут з’явилося стільки зелених насаджень.
Ця чудова акція обов’язково повинна мати продовження, - додає
Іван Петрович.
Про своє перше дерево – ялинку, посаджену ще в шкільні роки,
добре пам’ятає керівник кластеру

«Хмельницький» Групи компаній «VITAGRO» Віктор Басистюк.
- Переконаний, кожен, хто
бере сьогодні участь в акції не
зламає, не пошкодить дерево чи
кущ. Бо, як правило, посаджене
своїми руками, бережеш, як щось
дуже дороге.
Група компаній «VITAGRO»
приділяє велику увагу збереженню довкілля і залучає до цієї корисної справи різні покоління
жителів. Нехай кожне дерево, яке
є ознакою життя, прийметься, радує очі тих, хто висаджував їх, та
наступні покоління.
Активно долучилися до акції
«Посади дерево – збережи планету» й працівники лісгоспу. Виконуючий обов’язки головного лісничого Державного підприємства
«Проскурівський лісгосп» Олександр Костюк каже, що їхнє підприємство виділило 100 сіянців
дуба з закритою кореневою системою і по 50 саджанців липи та
берези. Лісівники завжди з великим задоволенням беруть участь
у подібних заходах.
Біля пам’ятника висаджує туї
сім’я, яку представляють три покоління – бабуся Людмила Чернецька, її донька Марина Полікевич, онучка Дарина Полікевич.
«Дуже хочемо, щоб туї прижилися, щоб були окрасою Гвардійського. Дорослішатимуть діти,
ростимуть онуки і тягнутимуться
вгору наші туї, нагадуючи про цей
день», - коментує Людмила Миколаївна.
«Акції озеленення відбудуться у більшості населених пунктів,
де працює «VITAGRO». По суті,
вони стають своєрідним оздоровленням нашої планети. Компанія
закупила саджанці липи, беріз,
дубів, кущів, згуртувала людей,
власним прикладом переконуючи, що добрі справи не мають
терміну давності, що турбота про
довкілля – це турбота про наше
майбутнє», - підсумовує заступник генерального директора Групи компаній «VITAGRO» Валерій
Сліпчук.

ПРОБЛЕМИ, ЯКІ ДІЛЯТЬСЯ НАВПІЛ
Олег Гуляк, директор Шмирківської ЗОШ,
згадує про те, як складно було упорядковувати
територію біля їхнього освітнього закладу.
- Косити траву на чималій площі доводилося
вручну, за день впоратися з усім обсягом роботи не могли, - розповідає Олег Адамович.
– Але відтепер справитися з ним буде значно
простіше, адже Група компаній «VITAGRO»
придбала для нашої школи бензокосарку.
Допомогла компанія й замінити бойлер.
Попередній повністю вийшов з ладу, ремонту
не підлягав, потрібно було купувати новий. У
цьому посприяла «VITAGRO». За увагу до закладу, за те, що розділяють з нами насущні
проблеми, і педагогічний колектив, і батьки
учнів щиро дякують компанії «VITAGRO», каже на завершення Олег Гуляк.

ПРОПАГУЮТЬ ЗДОРОВИЙ
СПОСІБ ЖИТТЯ
- Останнім часом багато розмов ведеться про необхідність пропаганди та
підтримки здорового способу життя.
Проте не кожен від слів переходить до
діла, – розповідає президент Хмельницької федерації силових видів спорту
Руслан Сідлецький. – На щастя, спортсмени нашої федерації вже не один рік
відчувають надійну підтримку Групи
компаній «VITAGRO» на чолі з Петром
Петровичем Лабазюком.
Спорт – це важка виснажлива праця
задля перемоги, задля нових рекордів.
Саме чергові перемоги стають чудовим
стимулом до нових висот і прекрасним
прикладом для дітей і молоді. Проте у
нинішній час дуже непросто зарекомендувати себе на змаганнях різних рівнів,
адже кожне із них потребує значних
фінансових витрат. В організації спортивних турнірів із бодібілдингу, паурліфтингу, дитячого фітнесу неодноразово
допомагала нам компанія «VITAGRO», продовжує Руслан Сідлецький. – Тому
в багатьох перемогах, можна вважати,
є частинка «VITAGRO».

Наші спортсмени, від наймолодших,
як от – чемпіонка світу, п’ятирічна Домініка Пантелєєва, до найстарших, яким і
за 60 років, – демонструють, що у здоровому тілі – здоровий дух, що заняття
спортом, фізкультурою подовжують
життя і завжди сприяють хорошому настрою, підвищують рівень працездатності.
Руслан Сідлецький добре знає про
це, адже із задоволенням займається
моржуванням, щоденними тренуваннями.
- Мені, як спортсмену, дуже імпонує,
що компанія не лише підтримує дитячі,
дорослі спортивні команди, а й часто
влаштовує спортивні змагання поміж
працівниками «VITAGRO». Таке ставлення до спорту треба вітати.
Невдовзі федерація силових видів
спорту планує проведення чергових
змагань з дитячого фітнесу, паурліфтингу, бодібілдингу. Знаємо, що, як і
раніше, свою підтримку в їх проведенні
надасть наш надійний партнер – компанія «VITAGRO», яка не один рік дбає
про розвиток спорту на Хмельниччині.
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ПОЗИТИВНІ ЕМОЦІЇ ТВОРЧОСТІ
Пишається своїми талановитими учнями – учасниками конкурсу «Погляд у завтра разом з Групою компаній «VITAGRO»
Верхівська гімназія – опорного закладу «Дядьковецький ліцей».
Роботи Дарини Матич, Дмитра Власюка, Богдани Поліщук, Тетяни

ТАЛАНТИ, ЯКІ РОЗКРИВАЄ «VITAGRO»

Дмитро Власенко

Богдана Поліщук

МИСТЕЦЬКИЙ КОНКУРС «ПОГЛЯД У ЗАВТРА» ВИКЛИКАВ ОСОБЛИВИЙ ІНТЕРЕС
В УЧНІВ ШАРІВСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ. СВОЇ РОБОТИ ПРЕДСТАВИЛИ ІЛОНА
НАЗАРЕНКО, АНАСТАСІЯ СКОВЕРКО, ДАВИД ЧУДО ТА КОЛЕКТИВ УЧНІВ 8 КЛАСУ.

Ілона Назаренко

Це поезія талановитої і скромної
Ілони Назаренко, учениці 8 класу.
Дівчинка гарно навчається в школі,
є учасницею та призеркою багатьох
творчих конкурсів та предметних
олімпіад. Серед багатьох захоплень
Ілони – спорт, зокрема теніс та волейбол. А улюбленим захопленням є гра
на фортепіано.
Картина Давида Чуда «Багатий
урожай» виконана у стилі графіка.
Давид – учень сьомого класу. Спокійний, врівноважений, стриманий.
Однокласники поважають Давида за
його неординарне мислення і почуття
гумору.
Захоплення малювати Давидові
передалося від мами Валентини та
старшого брата Богдана, які не тільки
надихають хлопця на творчість, а й
навчають, як правильно писати у стилі графіки.

Валерій, Діана та
Дмитро Концемали

Трофим Дмитрук

Бицюк справляють неабияке враження.
Конкурс спонукав і школярів Грушвицького освітнього закладу
Дарину Котік, Юлію Лінник, Ольгу Подубинську, Вільяма Должнякова, Іллю Романовича, Назара Філюка, Михайла Павлика зосередитися на виготовленні своїх мистецьких робіт, які здобули
високу оцінку журі.
Справжнє задоволення принесла участь у конкурсі Валерію,
Дмитру та Діані Концемал з Голишівської школи. Дякують
«VITAGRO» за чудову можливість продемонструвати свій талант

Анастасія Сковерко
Робота Анастасії Сковерко «Подільський чорнозем» та робота Ілони Назаренко «Жнива» виконані з
доступного матеріалу – крупи та насіння. Трохи натхнення, творчості – і
звичайнісінька крупа перетворилася
в оригінальну картину з незвичною
текстурою.
Анастасія навчається у 8 класі, активна учасниця та переможниця різноманітних творчих конкурсів, предметних олімпіад. Вона займається
музикою по класу фортепіано, а також
відвідує секцію з волейболу. Дівчина
рішуча, цілеспрямована, ніколи не зупиняється на досягнутому.
Своє село люблю я дуже.
У нім біжать мої роки
Я маю тут багато друзів,
Спілкуюсь з ними залюбки.
Село потрібно шанувати,
Навести лад у всіх кутках,
Щоб внукам потім розказати:
Жила я тут не просто так.

Михайло Павлюк

Роман Юсенко

Олександр Школярчук

Іванна Павлова

Давид Чудо
Однією з робіт, яка прикрашала
виставку «Погляд у завтра», стала
колективна робота учнів 8 класу «Соняшник». Робота виконана у техніці
паперова пластика, оригамі. Учні з ентузіазмом взялися до реалізації цього
творчого задуму. Спочатку вони зробили близько шести тисяч модулів, з
яких потім формували соняшники.
Після цього сім квіток соняшника
об’єднали в одну велику композицію.
Конкурс, оголошений Групою компаній «VITAGRO», допоміг нашим дітям продемонструвати свої таланти. А
творчі задуми спонукають їх до нових
творчих звершень.
І. Сікорська,
педагог-організатор Шарівської ЗОШ.

Олександр Школярчук, Олена Данченко, Вікторія Рачук.
Чекатимуть наступних конкурсів Роман Юсенко, Іванна Павлова, Вікторія Продан, Дарина Броновицька. Кожен з талановитих учасників намагався передати у своїй роботі всі ті позитивні
емоції, які з’являються завдяки творчості.
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ВЕЛИКОДНІ ПОДАРУНКИ ДЛЯ ПАЙОВИКІВ
ВЕЛИКДЕНЬ У КОЖНОГО З НАС ВИКЛИКАЄ ОСОБЛИВУ РАДІСТЬ, ПІДНЕСЕННЯ, ДОДАЄ НАМ ВІРИ В
ДОБРО І МИЛОСЕРДЯ. ЗВІСНО, ЦІ НАЙКРАЩІ ВІДЧУТТЯ ЗАВЖДИ ПІДСИЛЮЮТЬ ЛЮДСЬКА УВАГА, ТУРБОТА,
ЩИРІСТЬ.
Вже не один рік поспіль Група компаній «VITAGRO» у переддень Пасхальних свят підносить усім своїм пайовикам
подарунки, засвідчуючи велику
вдячність і повагу. З найщирішими вітаннями та побажаннями здоров’я, миру, достатку
працівники «VITAGRO» вручи-

ли святкові набори пайовикам
компанії на Хмельниччині, Тернопільщині, Рівненщині.
Саме підтримка і відданість
пайовиків дає сили для втілення багатьох-багатьох планів,
спонукає до розвитку, до поліпшення співпраці з орендодавцями, запевняє керівництво

«VITAGRO». Самі ж пайовики
вдячні компанії за всебічну підтримку. Великодні подарунки,
кажуть люди, вкотре нагадають
про міцний зв’язок з компанією, яка завоювала їхню довіру,
і про цілюще джерело людської
доброти.

З ДОБРОМ У СЕРЦІ
Очікування Великодня наповнює наші
серця добротою, змушує замислитися над
справжніми життєвими цінностями. Своєю
любов’ю Господь зігріває, підтримує кожну
людину, нагадуючи, що й ми не повинні
шкодувати любові до свого ближнього.
Не таїти образ, не чинити зла, не думати
про помсту, а щиро дарувати любов, милосердя, добро, яке обов’язково повернеться
до того, хто ділиться ним.
Я вітаю усіх зі святом Великодня та
бажаю, щоб добрі сподівання справдилися, щоб Господь допоміг в добрих починаннях і в завершенні добрих справ. Живімо з Богом у серці, і ми побачимо, яким
прекрасним може бути цей світ, як наповнюється наше життя благодаттю Господньою.
У день, коли душа радіє, згадуємо
людей, котрі роблять свій внесок у велику духовну справу, у підтримку нашої
церковної громади. Наша церква Різдва
Святої Богородиці дуже древня. Зрозуміло,
що будівля, яка ззовні, так і зсередини, покрівля, куполи потребують ремонту, бо час
руйнує їх. Скажу відверто, якби не Група
компаній «VITAGRO», яка орендує в Кутянці землі пайовиків, навряд чи вдалося
підтримувати храм у належному вигляді.
Наші прихожани переважно старенькі
люди, тому своїми силами, своїм коштом
провести великий обсяг робіт наша церковна громада не в силі.

ЗБЕРЕГТИ БОЖЕСТВЕННУ РАДІСТЬ

Великдень — це не просто
обряди і традиції, а свято, яке
ми маємо внутрішньо відчути
і духовно пережити. Лише
тоді Пасха здатна внести позитивні зміни в нас і навколо
нас. Щиро зичу, щоб світло
Христового
Воскресіння
пронизувало наш життєвий
шлях, допомагаючи нам долати всі труднощі і перешкоди

та утверджуючи кожного у
міцній християнській вірі, постійній надії та безмежній
любові до Бога, рідної землі
та наших ближніх. Нехай воскреслий Ісус Христос зміцнить наші духовні й тілесні
сили, принесе радість, мир,
любов і злагоду в наші душі,
у наші родини, у наш народ.
Зберігаймо у своїх серцях
Божественну радість і щедро
ділімося нею з іншими.
Православна
громада
села Нивра в ці Великодні
дні висловлює щиру подяку
«Аграрній компанії-2004» за
постійну допомогу. Цього
року наш храм святкуватиме
250-літній ювілей. У часи атеїзму він був зачинений на багато років. Звісно, впродовж
цього часу храм руйнувався.
На його реставрацію потрібні

були великі кошти. Неодноразово наша церковна громада зверталися за допомогою до «Аграрної компанії
2004» і жодного разу нам не
відмовили.
Щиро вітаємо Петра Петровича Лабазюка і всіх працівників «Аграрної компанії
2004» з Великодніми святами. Хай Воскреслий Ісус
Христос благословить ваші
родини міцним здоров’ям,
милістю своєю, довгими роками життя. За ваші благі пожертвування нехай Бог воздасть вам сторицею!

Отець Василь Дешевий,
настоятель храму святого
Архистратига Михаїла села
Нивра Борщівського благочиння Тернопільської єпархії
Православої Церкви України.

Двічі компанія «VITAGRO» виділяла для
нашого храму значні суми, аби ми могли
провести внутрішні та зовнішні роботи,
реставрувати орнамент, нанести позолоту.
До пандемії коронавірусу, коли компанія проводила в селі заходи для громади
села, не забували й про церкву. Обов’язково ми отримували подарунки для храму.
Знаємо, побажанням жителів завжди їдуть
назустріч.
Ніколи не заросте дорога до храму,
якщо поряд будуть люди з великим добрим серцем.
Отець Олександр,
настоятель церкви Різдва Пресвятої
Богородиці,
село Кутянка
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КОЖЕН ВІРШ У ПАМ’ЯТІ
- Своє життя я умовно поділяю на три частини, на тритомник ще непрочитаної книги. Дитинство у всіх, хто належить до
мого покоління, було дуже важким. Бо ж припало на страшну
війну, голод, непоправні втрати, - розповідає 82-річна Юзефа
Іванівна Бубляс з села Зайчики
на Волочищині. – Великі життєві випробування випали нам не
тільки у воєнну, а й післявоєнну
пору. Ті роки стільки доль зламали, стільки страждань принесли, стільком мріям не дали
збутися…
І в неї також була мрія. Юзефа не розуміла, звідкіля у її голові з’являються римовані рядки,
чому їй так хочеться поринати
у світ поезії? Але виношувала
сокровенне бажання присвятити себе служінню Слову – працювати в газеті, писати вірші,
отримувати від улюбленого заняття велику насолоду.
Та доля розпорядилася по-іншому. Коштів в її сім’ї не було,
вона мала допомагати батькам
заробляти на хліб. Юзі вдалося
закінчити лише 7 класів, а думки
про навчання – відкласти. Пішла
працювати в колгосп. Спочатку
її й брати не хотіли – на вигляд
зовсім дівча. Ледь вмовила. А
потім тринадцять років поспіль
була однією з кращих доярок.
За тим Юзефі Бубляк доручили
відповідальну роботу ланкової.
- Чи то далися взнаки мирні
роки, юність, але той період для
мене особливий. Такий кольоровий, як штапель.
У нашій ланці, в якій налічувалося 35 жінок, завжди відчувалося якесь піднесення - жартували, сміялися, співали. Хоч
трудилися важко, але з хорошим
настроєм. Нині із 35 залишилося
в живих лише шестеро.
На роботі мене поважали,

- продовжує Юзефа Іванівна.
– Скільки грамот вручили, є й
урядові відзнаки. Була я завжди
активною, хотіла, щоб мою ланку хвалили за показники, щоб
були ми у передовиках.
І хату свою збудувала, і сина
зростила, і кращою ланковою
була, і членом правління колгоспу, бо такий характер - звикла
доводити кожну справу до завершення, працювати так, щоб
не довелося червоніти.
А щодо віршів, які народжувалися в її голові, то вони й понині з нею.
- Скільки їх з’явилося за

РІДНА КОМПАНІЯ ДЛЯ
БАТЬКА І ЙОГО СИНІВ

моє життя, навіть не знаю. Бо
жодного не записала. Вони – в
пам’яті. Бог подарував мені чудову пам’ять, яка й зберігає усю
мою поетичну творчість. Будьякий вірш розкажу...
Серед них – поезія про рідне село, Україну, про землю як
найбільшу цінність, про жіночу
долю… Її відчуття, переживання,
печалі та радості відображалися
у віршованих рядках і давали
наснагу для творчості.
Любов до життя змушує Юзефу Іванівну й нині цікавитися
новинами рідного краю, області, вона читає газети, аби бути
в курсі всіх подій. З особливою
увагою спостерігає за діяльністю
компанії «VITAGRO», адже є її
пайовиком.
- Якщо буде «VITAGRO»
по-господарськи
обробляти
землю, збирати високі врожаї,
то й ми, пайовики, будемо у виграші, - каже Юзефа Іванівна. –
Добре, що життя села компанії
не байдуже. Їй треба дякувати
за те, що вкладає у його розвиток великі кошти. У непростий
час ми повинні триматися разом
і завжди підтримувати одне одного, - каже вона на завершення.

СМАКУЙТЕ НА ЗДОРОВ’Я
Анна Франківна Романюк, жителька села
Нивра на Тернопільщині – пайовик Групи
компаній «VITAGRO». У листі до редакції
нашої газети вона розповідає, що завжди з
нетерпінням чекає на новий випуск нашого
видання. Запевняє, що інформація про життя
компанії, про її працівників, про пайовиків – і
цікава, і корисна.
- Долі людей, яким довелося пройти чимало випробувань в житті, мабуть, не залишають нікого байдужим. Такі матеріали
читаються, як кажуть, на єдиному подиху, розповідає Анна Франківна. – Та сьогодні читачам хочу запропонувати мій домашній рецепт випічки, випробуваний вже не один рік.
Моя сім’я із задоволенням смакує домашніми булочками. Буду дуже задоволена,
якщо й іншим вони прийдуться до вподоби.
До речі, випічка з борошна, яке отримували
пайовики компанії, завжди вдається і дуже
смачна. Тож спробуйте.

Домашні булочки
Це тісто добре
підходить і для пампушків, і для піци.
Візьміть 2 миски.
В одну всипте 3 столові ложки борошна,
3 столові ложки олії,
2
столові
ложки
цукру, 1 чайну ложку
(неповну) солі. Перемішайте все дерев’яною ложкою.
Потім залийте 1 склянкою окропу.
В другій мисці змішайте 1 склянку теплої
води, 50 грам дріжджів, 3 жовтки, 4 склянки
борошна.
А вже потім з’єднайте все з двох мисок в
одну. Нехай тісто підійде.
Формуйте булочки, пампушки, для яких
можна використати за начинку сир, повидло.
А хочете піцу, розкачуйте та викладайте все,
що бажається.

Коли Микола Кернаджук у складі бригади з Івано-Франківщини їхав на сезонні
роботи в село Попівці на Волочищину, то
й гадки не мав, що саме тут зустріне свою
долю, що саме тут буде його дім. І тутешні
сприйняли його за свого, бо в спілкуванні
з людьми розкривалися його найкращі
риси характеру. Тривалий час Микола
Дмитрович працював у місцевому господарстві, обіймаючи різні посади. Комірник
на зернотоку, завідувач фермою, бригадир будівельної бригади, обліковець –
там, де потрібні були його знання, досвід,
він демонстрував високу відповідальність
у роботі.
- Якщо хочеш заслужити повагу в колективі, якщо хочеш, щоб тобі довіряли,
маєш викладатися на сто відсотків, і лише
особисте ставлення до виконання завдань, обов’язків може стати прикладом
для інших, - ділиться думками Микола
Кернаджук.
Коли в Попівцях розпочала діяльність
«Аграрна компанія 2004», досвідчений
спеціаліст із задоволенням прийняв пропозицію працювати в компанії. Нині він –
завскладом паливно-мастильних матеріалів.

- Думаю, всім, хто трудиться в компанії
«VITAGRO», пощастило. Отримуємо хорошу заробітну плату, маємо соціальну підтримку. Бачимо, як щороку поліпшуються
умови праці, та й зацікавлення для працівників зростає. Маємо можливість бути
разом зі своїми родинами. Це багато значить у житті кожної людини, - продовжує
Микола Дмитрович. – І мої двоє синів,
невістка також знайшли роботу в Групі
компаній «VITAGRO». Богдан – ветлікар
на свинокомплексі, а Дмитро – оператор
свинокомплексу. Невістка Мар’яна – бухгалтер. Своїми дітьми горджуся, бо вони
трудолюбиві і добросовісні.
А не так давно Дмитро з дружиною
подарували нам першого онука. Нашому
щастю немає меж. Багато хто телефонує,
вітає нашу родину з поповненням. Чути
від людей добре слово завжди приємно.
Дружина Алла працює начальником поштового відділення, за сумісництвом – листоношею. Односельці та жителі Червоного Кута дуже добре відгукуються про
неї, вдячні за її щирість і доброту.
А вся наша родина вдячна рідній компанії – за роботу, за підтримку, за турботу
про село. Буде працювати «VITAGRO», то
й сільські жителі не пропадуть.
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