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АКТУАЛЬНО

Будь-яка підтримка підпри-
ємців в умовах карантину в 
зв’язку із загрозою епідемії коро-
навірусу є важливою, однак ухва-
лений закон про податкові пільги 
не розв’яже проблему глобально. 
Про це заявив народний депутат 
України Сергій Лабазюк, комен-

туючи закон про податкові пільги.
«Варто розуміти, що ухвалений 

новий закон №3220 про податкові 
пільги не вирішить ситуацію гло-
бально, а лише трохи допоможе 
підприємцям на перших порах», - 
заявив нардеп. 

За словами Сергія Лабазюка, 
новий закон передбачає такі зміни: 
- на 3 місяці буде відтерміновано 
обов’язкове введення РРО для 
всіх категорій «спрощенців». Не 
будуть застосовуватися штрафні 

санкції за порушення податкового 
законодавства, які вчинені в пе-
ріод з 1 березня по 30 квітня 2020 
року. Встановлено й мораторій на 
проведення документальних та 
фактичних перевірок з 18 березня 
по 18 травня 2020року. Крім того, 
продовжено до 1 липня 2020 року 
термін подання річної декларації 
про майновий стан і доходи.  

СЕРГІЙ ЛАБАЗЮК: ПІДТРИМКА ПІДПРИЄМЦІВ 
В УМОВАХ КАРАНТИНУ ДУЖЕ ВАЖЛИВА

Продовження на стор. 3
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ЩОДЕННІ КЛОПОТИ ВЕСНЯНОЇ КАМПАНІЇ
- Рання весна змусила аграріїв 

пришвидшити терміни польових 
робіт. Так, до 21 березня всі клас-
тери Групи компаній «VITAGRO» 
завершили посів ярого ячменю. Те 
саме і з посівом гороху – там, де були 
відведені площі під цю культуру, із 
завданням успішно справилися, - 
розповідає генеральний директор 
Групи компаній «VITAGRO» Петро 
Лабазюк. - Аби забезпечити кормову 
базу для тваринницьких комплексів, 
у яких утримується велика рогата 
худоба, посіяли люцерну. Пізніше на 
визначених площах сіятимемо й ку-
курудзу на силос, - додає Петро Пе-
трович.

Впоралися кластери компанії і з 
підживленням озимих культур. На 
завершенні – процес закриття воло-
ги в ґрунті. У порівнянні з минулим 

роком, зазначає керівник, через без-
сніжну зиму, слабкі дощі фіксують 
50-60 відсотків вологи від потреби. 
Проте аграрії, слідкуючи за прогно-
зами синоптиків, сподіваються на 
дощі. Невеличкі березневі замороз-
ки на поверхні ґрунту, запевняють, 
не повинні зашкодити посівам.

- Ми сповна змогли закупити мі-
неральні добрива, засоби захисту 
рослин, інше для проведення усього 
комплексу робіт 2020 року, - додає 
Петро Лабазюк. – Окремі кластери 
вже почали обробляти озиму пше-
ницю гербіцидами та фунгіцидами, 
адже разом з вегетацією озимих 
культур пішли у ріст і бур’яни. 

Раніше цього року розпочнемо 
й посів соняшника, площі під який 
підготовлені у всіх кластерах ком-
панії, - каже Петро Петрович. – Як 

відомо, Група компаній «VITAGRO» 
впроваджує чимало новацій в агро-
технологічний процес. Застосовуємо 
їх і цьогорічної весни, зокрема – еле-
менти точного землеробства, що за-
безпечать рівненькі, як струна, ряд-
ки посівів.

Крім того, були переобладнані дві 
сівалки іноземного виробництва, що 
дають можливість під час сівби вно-
сити для рослини достатню кількість 
рідких комплексних добрив, які до-
бре засвоюються навіть при недо-
статній кількості вологи в ґрунті.

На завершення генеральний ди-
ректор Групи компаній «VITAGRO» 
Петро Лабазюк каже, що у щоденних 
клопотах, пов’язаних з надто відпо-
відальним періодом в житті аграріїв 
– посівною кампанією, усі вони жи-
вуть надією на щедрі врожаї.
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ЗАСІВАЮТЬ НИВУ В «ЗОРІ»

ВТІЛЮЮТЬ СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ

Неподалік села Городок 
Рівненського району мали 
можливість спостеріга-
ти, як на полі площею 53 
гектари працівники ТОВ 
«Агрохолдинг «Зоря» сія-
ли ярий ячмінь. 

Агроном-дослідник 
Дмитро Попружук роз-
повідав: «Висіваємо пи-
воварний ячмінь сорту 
«Себастьян», який кори-

стується великим попитом. Цього року посіяли 800 
гектарів цієї культури. Раніше вже випробували цей 
сорт, він добре себе зарекомендував і дає хороші ре-
зультати. 

У роботах був задія-
ний трактор «Джон-Дір» 
із культиватором. Трак-
торист Іван Кидун із села 
Голишів Рівненського ра-
йону таку техніку освоїв 
ще понад 10 років тому. 
А працювати в агрохол-
динг прийшов нещодавно. 
Каже, зарплата тут значно 
вища, ніж в інших госпо-
дарствах.  

- Поки вологи достат-

ньо, не треба гаяти часу, - каже він. - Цей культива-
тор широкозахватний, думаю, справимося із завдан-
ням швидко.   

На сьогодні в «Агрохолдингу «Зоря», окрім по-
сіву ярого ячменю,  завершили підживлення суль-
фатом амонію та аміачною селітрою посіви озимої 
пшениці, озимого ріпаку та жита. Через безсніжну 
зиму і помірні опади в господарстві використовува-
ли кожну сприятливу днину і працювали позмінно 
24 години на добу. 

Наразі в агрохолдингу готуються до посіву інших 
культур: соняшника, кукурудзи, сої. 

Посів ярого ячменю, закриття вологи на ґрунті – 
ці завдання вже залишилися позаду, розповів керів-
ник кластеру «Полісся» Володимир Корнійчук. На 
сьогодні актуальності набуло інше – посів соняшни-
ка, який проведуть на полях сіл Ріпки та Білеве.

Володимир Костянтинович наголошує, що попри 
невідкладні польові роботи та вирішення багатьох 
виробничих питань, «Полісся» активно впроваджує 
соціальні проекти. 

Кластер працює на території 12 сільських рад і на 
кожну передбачені кошти для соціальних проекти. 
Загалом сільські ради Ізяславського та Острозько-
го районів отримають понад мільйон вісімсот тисяч 
гривень.

Вдячні своєму інвестору жителі Завадинецьккої 
сільської ради, адже в минулому році компанія до-
помогла придбати щебінь, а вже в поточному – пла-
нується ремонт сільських доріг. Для Михнівської 
сільської ради «VITAGRO» щомісяця проводить оп-
лату за вуличне освітлення, сприяє у виготовленні 
необхідної документації. Допомогли в оформленні 
всіх документів з прокладання водогону Тишевиць-
кій сільській раді. Крім того, подбали про місцевий 
ФАП, забезпечивши сільський заклад медикамента-
ми, дровами.

Постійна увага компанії до закладів освіти. Так, 
для Ріпківської школи придбали будівельні матері-
али, для Білівської – необхідні прилади для їдальні. 

Радіють новій постільній білизні в дитячому са-
дочку села Мислятин, який придбала для малят 
«VITAGRO». А для Вілійського дитсадка закупили 
електрообігрівачі, тож температурний режим в до-
шкільному закладі буде нормальний.

Заплановано в Новородчицькій сільській раді пе-
рекрити дах у школі. А сільська рада отримала необ-
хідні будівельні матеріали для ремонтних робіт.

Згадуючи про корисні справи, Володимир Кор-
нійчук додає, що на Великодні свята для всіх пайо-
виків готують подарунки, отримувати які, знаємо, 
завжди приємно.

Окрім підживлення озимої пшениці, 
озимого ріпаку та внесення добрива 
КАС під посіви ярого ячменю, на поля, 
де працює кластер «Товтри», вносять 
ще й органічні добрива. Особливо 
вони корисні для збіднених ґрунтів, 
акцентує увагу Анатолій Степчук, ке-
рівник кластеру. Він розповідає, що, 
дотримуючись сівозміни, кожен від-
ділок кластеру в поточному році, так 
би мовити, спеціалізуватиметься на 
своїх культурах. До прикладу, догляд 
за озимою пшеницею буде забезпе-
чений у Ниврі та Скалі Подільській 
на Тернопільщині, У Кам’янець-По-
дільській зоні вирощують ярий яч-
мінь, в Івахнівцях Чемеровецького ра-
йону поля засіватимуть соняшником 
і соєю, а в Лісоводах та Городоччині 
виділені площі під ячмінь, сою, куку-
рудзу. Такий розподіл дозволить мак-
симально сконцентрувати зусилля на 
технології вирощування тих чи інших 
культур. 

Як відомо, славиться кластер 
«Товтри» розвитком садівництва. Усі 
необхідні на цей період заходи догляду 
за садом вже проведені, а нині праців-
ники кластеру займаються ще й кор-
чуванням старих садових насаджень.

- Якою буде для нас весна, – дізнає-
мося згодом, - каже Анатолій Іванович. 
– Важливо, щоб сприятливим був для 
посівів травень, погодні умови якого, 
здебільшого, впливають на майбутній 
врожай. Втім кожен із весняних мі-
сяців несе свої клопоти і свої тривоги, 
- додає він. - Проте аграрій завжди 
живе надією на краще, і ця надія нам 
також допомагає.

Кожен рік має свої особливості, тож 
аграрії готові до того, що потрібно вно-
сити певні корективи у хід робіт, опера-
тивно приймати рішення, визначатися 
з першочерговими завданнями. Про 
це говоримо з керівником кластеру 
«Центральний» Олександром Клаком, 
який і поточний рік, зокрема весняну 
посівну кампанію, називає не схожою 
на попередні. Рання весна змусила 
підлаштовуватися під її «вимоги» 
та вибудовувати відповідний графік 
невідкладних робіт.  За словами ке-
рівника, кластер впорався з посівом 
ярого ячменю. Першими завершили 
його села Соломна, Ріпна, Зозулинці, 
а за тим вже фінішували Бубнівка й 
Курилівка. Площі в селі Поляни під 
таку культуру як горох також засіяли.

- Потім усі сили спрямували на під-
живлення і захист посівів озимого рі-
паку, внесення добрива КАС під озиму 
пшеницю, - розповідає Олександр Ле-
онідович. – На щастя, вологи на полях, 
де ведемо діяльність, ще вистачає. 
Крім того, синоптики прогнозують 
дощі на нашій території, тож сподіває-
мося, що така необхідна ґрунту волога 
ще збережеться до наступного посіву. 

Правда, завжди трапляються певні 
нюанси, про які згадував на початку, 
але аграрії звикли вірити у краще і 
наполегливо працювати, - каже Олек-
сандр Клак. - Переконаний, що з усіма 
весняно-польовими роботами кластер 
«Центральний» впорається успішно.

АГРАРІЙ ЖИВЕ НАДІЄЮ

І НАПОЛЕГЛИВО ПРАЦЮВАТИ

Інформуючи про хід весня-
но-польових робіт у кластері 
«Хмельницький», керівник Ві-
ктор Басистюк, насамперед, пере-
лічує усі заходи, з якими вже впо-
ралися у всіх відділках кластеру.

- Понад дві тисячі гектарів 
площ засіяли ярим ячменем. Про-
вели й закриття вологи і, щоб збе-
регти її в ґрунті на більш тривалий 
час, одразу проводили коткування 
по посівах.

Як відомо, в селі Остапківці Го-
родоцького району на території 
кластеру працює молочнотоварна 
ферма, тож для потреб тварин-

ництва засіяли 100 гектарів площ 
люцерною, - веде далі Віктор Ти-
мофійович. – До того ж, закінчи-
ли підживлення озимої пшениці 
добривом КАС.  Вносимо його та-
кож під посіви озимого  ячменю. 
На площах, які відвели під сою, 
крім КАСу, застосовуємо й інші 
мінеральні добрива.

Техніка, на щастя, працює 
справно, працівники чітко вико-
нують усі завдання.

Віктор Тимофійович згадує 
і про нову, надто необхідну по-
купку. Віднедавна кластер забез-
печили сучасним подрібнювачем 

соломи. Нетелі та молодняк оста-
пковецької ферми утримують на 
глибокій підстилці, тож завдяки 
такому пристрою зможуть ефек-
тивно використовувати солому, 
вчасно забезпечуючи потреби 
комплексу.

Попри непросту епідеміоло-
гічну ситуацію в країні, пов’язану 
з коронавірусом, збоїв у роботі 
кластеру «Хмельницький» немає, 
усі працівники дотримуються ре-
комендацій МОЗу, запевняє керів-
ник.

ЧІТКО ВИКОНУЮТЬ ЗАПЛАНОВАНЕ



3№ 3 (79)  БЕРЕЗЕНЬ 2020

НАЙВАЖЛИВІШІ ЗАВДАННЯ

ІЗ ПІДНЕСЕНИМ НАСТРОЄМ

Хоч погода дещо пере-
шкоджала, проте аграрії 
кластеру «Волинь» вчасно 
справилися з посівом ярого 
ячменю. Майже впродовж 
десяти днів змогли засіяти 
понад 1850 гектарів поля, 
розповів головний агроном 
кластеру Володимир Ку-
харьов.

- А на сьогодні одним із найважливіших за-
вдань є збереження вологи в ґрунті. Цьогорічна 
зима була практично без снігу, тому маємо доклас-
ти максимум зусиль, щоб оперативно провести за-
криття вологи, адже кількість її в ґрунті менша від 
потреб, - розповідає Володимир Олександрович. 
– Водночас готуємо площі під посів соняшника, 
кукурудзи, сої, дотримуючись плану сівозміни, - 
наголошує він. 

У кластері «Волинь» Володимир Кухарьов пра-
цює два роки і каже, що приємно вражений тими 
новаціями, які защораз впроваджує компанія 
«VITAGRO», адже вони позитивно позначаються 
на розвитку агрономічної служби.

Вже перед початком весняно-польових робіт 
кластер був у повному обсязі до потреб забезпече-
ний пально-мастильними матеріалами, насінням, 

мінеральними добривами, - додає він. – Варто зга-
дати й про увесь колектив кластеру «Волинь», де 
підібралися досвідчені спеціалісти, справжні про-
фесіонали, з якими успішно можна вирішувати 
будь-які виробничі питання.

І під час посівної кампанії люди мобілізувалися, 
націлилися на швидке та якісне виконання робіт.

Володимир Кухарьов вдячними словами згадує 
В. Курсика, А. Коханця, Ю. Салійчука, М. Булигу, 
які були задіяні на посіві ярого ячменю та внесен-
ні мінеральних добрив. Та й кожен, хто працює на 
землі, дбає про врожаї, піклується про долю села, 
додає головний агроном, заслуговують найвищої 
похвали.

Вже не один раз я думала про те, як щастить 
громаді, коли поряд опиняється добросовісний 
господар, відповідальний інвестор. Адже тоді на-
віть найскладніші проблеми вдається розв’язува-
ти з успішним результатом. Громаді села Попівці 
Волочиського району за роки співпраці з Групою 
компаній «VITAGRO» є всі підстави гордитися 
тими позитивними зрушеннями, які відбулися 
за участю та при сприянні компанії. Це надійний 
партнер і міцна опора в багатьох-багатьох спра-
вах. 

До прикладу, в минулому році з «VITAGRO» 
вдалося значні кошти використати на ремонт до-
ріг. Звертаємося до представників компанії на міс-
ці, з ними нас поєднує плідна співпраця. Тож, коли 
є потреба вивезти сміття, зрізати дерева, допомог-
ти в благоустрої території, можемо розраховувати 
на підтримку.

Вже цими днями ми розпочали прибирання 
чотирьох кладовищ на території сільської ради, 
і компанія надає нам усіляке сприяння. Так само 
постійно допомагає «VITAGRO» школі, дитячому 
садочку, до потреб цих закладів завжди ставлять-
ся з увагою. 

Надзвичайно приємно було для усіх учасників 
художнього колективу місцевого Будинку куль-
тури, коли завдяки «VITAGRO» змогли придбати 
нові костюми. Кожного разу, виходячи на сцену, 

жінки згадують, кому мають завдячувати за гарне 
сценічне вбрання. Виступали вони й на святково-
му концерті, приуроченому Міжнародному жіно-
чому дню, порадувавши земляків чудовим вико-
нанням українських пісень.

Крім того, жінки Поповець, Жеребок отримали 
у подарунок квіти. Вони підсилили святковий на-
стрій, за який щиро дякуємо «VITAGRO».

Алла Сістук,
Поповецький сільський голова

Волочиський район

Не нараховується та не сплачується у 
період з 1 березня року по 30 квітня 2020 
року плата за землю. Об’єкти нежитлової 
нерухомості, які перебувають у влас-
ності фізичних або юридичних осіб не є 
об’єктом оподаткування податком на не-
рухоме майно, відмінне від земельної ді-
лянки з 1 березня по 30 квітня 2020 року.

«Так, це будуть певні втрати місцевих 
бюджетів , але якщо людям не буде чим 
платити, від податкового тиску гроші не 
з’являться», - зауважив парламентар.

Він вважає, що народні депутати та 
інші представники влади мають думати 
на перспективу і не зупинятись лише на 
цьому рішенні. 

Нагадаємо, 17 березня на позачерго-
вому засіданні Верховна Рада ухвалила 
законопроект №3220 про внесення змін 
до Податкового кодексу України та інших 
законів України щодо підтримки платників 
податків на період здійснення заходів, 
спрямованих на запобігання виникнення 
і поширення коронавірусної хвороби 
(COVID-19). 

У тому, що в селах Соломнянської сіль-
ської ради були розпочаті роботи з про-
кладання водогонів, жителі завдячують 
Групі компаній «VITAGRO». Адже саме 
компанія стала ініціатором і дала старт 
будівництва водопроводів у селі Рацібо-
рівка. Згодом такі ж роботи за участю 
інших фінансових джерел продовжилися 
у Соломній та Гречаній. Проблему, що так 
гостро стояла у цих населених пунктах, 
розв’язано. 

Та лише цим добрі справи для гро-
мади не обмежуються. Щороку компанія 
«VITAGRO» втілює чимало соціальних 
проектів, ідучи назустріч побажанням 
людей. Як інформував Соломнянський 
сільський голова Віктор Курта, їхня гро-
мада завжди відчуває підтримку під час 
проведення генерального прибирання 
сіл. Якщо потрібна, до прикладу, техніка, 
щоб підгорнути сміттєзвалище, навести 
порядок в інших місцях – можуть розра-
ховувати на «VITAGRO». Трапляється, 
водогони потребують невідкладного ре-
монту, і в цьому можуть розраховувати 
на сприяння інвестора. Важливо, що й в 
ремонті доріг також допомагає він. Торік, 
до прикладу, за кошти компанії відремон-
тували не лише частину сільських вулиць, 
а й купол на місцевому храмі. Транспортні 
послуги, окремі будівельні матеріали на-
давалися на прохання освітнього закладу. 
Необхідний був насос для водонапірної 
башти, його придбали завдяки коштам 
«VITAGRO». Крім того, чималі суми були 
спрямовані на організацію та проведення 
свята села у Соломній і Гречаній.

Немало планів у втіленні соціальних 
проектів і на поточний рік. І, звісно, не зра-
джуючи добрим традиціям, усіляко під-
тримуватиме компанія й своїх пайовиків.

СЕРГІЙ ЛАБАЗЮК: ПІДТРИМКА 
ПІДПРИЄМЦІВ В УМОВАХ 

КАРАНТИНУ ДУЖЕ ВАЖЛИВА

КОРИСНІ СПРАВИ НЕ 
ЗАБУВАЮТЬСЯ

Закінчення. Початок  на стор. 1
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ЖІНКИ РАННЬОЇ ЗОРІ

ДОБРО ТРЕБА ЦІНУВАТИСЕРЦЕМ ВІДЧУВАЮ 
ГОСПОДАРЯ

Для Антоніни Карлівни Пасічник 
це вже 35 весна, відколи розпоча-
ла працювати на молочно-товарній 
фермі села Лісоводи Городоцького 
району.

– Два роки поспіль пощасти-
ло працювати мені під керівниц-
твом легендарної людини – Григо-
рія Івановича Ткачука, двічі Героя 
Соціалістичної Праці, – розповідає 
завідувачка фермою. – Тоді, у 1985 
році, доглядали майже дві тисячі 
голів худоби, надоювали по 5 тисяч 
літрів молока на корову. Григорій 
Іванович був вимогливий керів-
ник, але справедливий. Умів знайти 
підхід до кожного працівника. Його 
простота, мудрість зачіпали людей, 
тому йшли за порадою, за допомо-
гою, як до рідного батька. Колгосп 

славився навіть за межами країни і 
нам, лісоводцям, це було особливо 
приємно.

Дуже добре, - продовжує Анто-
ніна Карлівна, - що кращі традиції 
колишнього господарства підтри-
мує та розвиває Група компаній 
«VITAGRO». Сьогодні утримуємо 
196 корів, але настільки змінилися 
технології, а також умови роботи до-
ярок, що ніхто з нас раніше й не міг 
думати про таке.

Праця доярок ніколи не була 
легкою. Бо прокидатися треба ране-
сенько, вже о п’ятій ранку – перше 
доїння. Нас недаремно називають 
«жінками ранньої зорі», бо так воно 
є насправді. Компанія «VITAGRO» 
встановила сучасний молокопровід, 
холодильне обладнання. Ніхто з нас 

не носить відра, бідони. Механізо-
вано роздаються й корми. Завдяки 
кормозмішувачу маємо змогу забез-
печувати раціон для високопродук-
тивного, середньо- та низькопродук-
тивного стада. Доїмо корів тричі на 
день, і я дуже вдячна своїм колегам 
– Марії Мельник, Ользі Мілецькій, 
Тетяні Мороз за їхню сумлінність, за 
енергію, за хорошу вдачу. Працюва-
ти поряд з ними – велике задоволен-
ня.

Не уявляємо свого колективу й 
без Людмили Мусько. Вона доглядає 
70 теляток. Дуже відповідальна і не-
легка її праця, та з нею справляється 
успішно.

Мої дівчата вартують найкращих 
слів, і я дуже хочу, щоб все у них 
складалося якнайкраще, - каже Ан-
тоніна Карлівна.

Попри те, що робота передбачає 
немало складних нюансів, жінка зі-
знається, що вона їй до душі, що має 
бажання працювати, досягати вищих 
результатів, радіти успіхам.

Донька і син Антоніни Карлівни 
здобули педагогічну освіту, і хоч в 
Лісоводи довідуються не так часто, 
зате привозять бабусі трьох онуків.

- Коли бачу їх, ніби молодшаю, 
хочеться приділити дітлахам осо-
бливу увагу, здивувати їх чимось 
смачненьким. Саме для онуків я й 
тримаю в домашньому господарстві 
корову, нехай знають смак справж-
нього молока.

Радіє дорогим  онукам і чоловік, 
який також працює на нашій фермі 
оператором із викачування гною, 
- додає вона. – Робота на одному 
підприємстві зближує людей, дає 
можливість обговорити спільні теми 
порадитися.

Ми дякуємо «VITAGRO» за те, що 
працюємо в рідному селі, отримуємо 
хорошу зарплату. Нехай для всьо-
го колективу Лісоводської молоч-
но-товарної ферми кожен день буде 
успішним, а діти та внуки додають 
велику радість.

У день 8 березня хата Анни Петрівни Вовк з 
села Боднарівка Ярмолинецького району спов-
нюється гомоном, сміхом, піснями. Адже саме 
цього дня Анна Петрівна святкує свій день на-
родження. Троє дітей, 6 онуків, п’ять правнуків 
поспішають привітати дорогу їм людину. Що-
правда, сімейне коло розширилося, адже онук 
Сашко теж став батьком, подарувавши бабусі 
маленьке сонечко – правнука Данилка. Вони 
й справді люблять збиратися разом, бо звикли 
ділитися позитивом, навіть до прикрощів став-
ляться з гумором. У такій компанії ніколи не 
буває сумно, адже шанують і пісню народну, і 
дотепний жарт.

Вже 28 років як відійшов у вічність чоловік 
Анни Петрівни, і вона каже, що на цій землі її 
тримають діти, онуки, правнуки. Радіє жінка з 
того, що життя змінилося, що її дітям не дове-
лося зазнати голоду, холоду, нужди, які випали 
на її покоління. Важко було, а з чоловіком жили 
по совісті. В доброті, злагоді ростили дітей, не 
нарікали на життя.

В селі кажуть, що від Нюсі ніколи й слова по-

ганого не чули. Саме так, по-домашньому, ніжно, 
кличуть Анну Петрівну її односельці. Бо про кулі-
нарний хист, золоті руки Анни Вовк знають чи не 
в кожній боднарівській хаті. Весілля, хрестини, 
проводи, ювілеї – саме вона була першою по-
мічницею на таких урочистостях. А які короваї 
пекла! Недаремно багато молодих сімей саме 
Нюсю бажали бачити хрещеною мамою своїм 
діткам. Тож хрещеників у Анни Петрівни не 
бракує. Для кожного підбере слово подяки, за-
охочення, підтримки.

- Людям треба дарувати якомога більше 
добра. Воно, здається, нічого не вартує, але зна-
чить надзвичайно багато, - каже Анна Петрівна. 
– А ще – додає, - треба жити з Богом у серці. 
Важко на душі – помоліться, і якщо радісно – 
також. Твій смуток Господь розвіє, а радість по-
множить.

Кожну весну Анна Петрівна Вовк зустрічає з 
особливим піднесенням.

- Люблю цю пору року. Все оживає, квітне, і 
люди ніби стають інакші, більше посміхаються, 
- ділиться вона думками. – Слава Богу, дочека-
лася я свою 84 весну, тішуся своїми рідними і 
завжди рада в своєму домі бачити добрих людей.

Навідуються до мене і представники Групи 
компаній «VITAGRO», бо ж я пайовик компанії. 
Працювала дояркою в колгоспі, потім в ланці. 
Сорок дев’ять років трудового життя віддала 
колгоспу. Керівникам «VITAGRO» є за що дя-
кувати, бо в селі без них не обходиться жодна 
добра справа. Розчищають, підсипають дороги 
– це завдяки компанії. І пайовиків своїх усіляко 
підтримують, що треба – звертаємося і нам допо-
магають. Таке добре ставлення треба цінувати.

Не один рік трудового життя 
Микола Савелійович Цибрій віддав 
сільському господарству. Лише зав-
фермою працював із десять літ. У 
Тарноруді його знають як ініціативну, 
енергійну людину, з великими орга-
нізаторським талантом. І коли в селі 
розпочала свою діяльність «Аграрна 
компанія 2004», Микола Савелійович 
став активно агітувати односельців 
віддавати їй в обробіток земельні паї. 
Зрештою, кожен зробив свій вибір, 
адже в селі працює ще один інвестор. 
Проте сам Микола Цибрій не пошко-
дував, що земельний пай довірив 
відомій і потужній компанії, яка при-
діляє чималу увагу своїм пайовикам.

- Мої батьки усе життя трудилися 
в колгоспі, працював в аграрному 
секторі і я, бо село близьке мені по 
духу. Люблю роботящих людей і 
серцем відчуваю добрих господарів, 
- ділиться думками Микола Савелі-
йович. – Бачу, як турбується компанія 
«VITAGRO» про пайовиків, ветеранів 
праці. Немало зроблено й для соці-
ального розвитку Тарноруди. Нині в 
селі налічується 67 пайовиків Групи 
компаній «VITAGRO» і всі ми покла-
даємо великі надії на нашого орен-
даря. Знаємо, що в будь-який час 
зможемо звернутися за допомогою, 
що наші побажання завжди будуть 
почутими. 
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УСІ МИ МРІЄМО ПРО МИР

ШИРОКЕ ПОЛЕ – ЖИТТЯ

Про це знову і знову наголошували у День 
українського добровольця, який відзначали 14 
березня, згадуючи імена вірних синів України.

Згадав у цей день своїх побратимів і Артем 
Фіщук з села Попівці. Перед очима пронеслося 
стільки епізодів страшної війни, учасником якої 
довелося стати і йому.

Ще навчаючись в школі, Артем приглядався до 
чоловіків у військовій формі. Чекав з нетерпінням 
часу, коли зможе служити в армії. Тож, закінчив-

ши училище і здобувши професію зварювальника, 
із задоволенням приміряв солдатську форму і роз-
почав службу в 24 окремій механізованій бригаді 
в Яворові Львівської області. А вже через чотири 
місяці попросився на схід, підписавши контракт. 
Потрапив у Попаснянський район на Донеччині, 
на контрольно-пропускний пункт. Коли ворог 
шквальним вогнем обстрілював позиції українців, 
не бракувало вибухів і у них, розповідав Артем.

Впродовж  трьох років боєць виконував свій 
громадський обов’язок. Зустрічі з рідними під 
час ротацій минали дуже швидко. Здається, що не 
встиг натішитися донечкою, відчути смак домаш-
ніх страв, які з любов’ю готувала дружина Тетяна, 
як знову треба було повертатися туди, де загроза 
чекає на кожного воїна.

- За період служби на сході ти раптом почи-
наєш дивитися на багато речей під іншим кутом 
зору. Аналізуєш своє життя і розумієш, що на-
справді є у ньому головним, - ділиться думками 
Артем Фіщук. Вдячний Богу, каже, що повернув-
ся живим. На жаль, для багатьох-багатьох сімей 
втрати найрідніших людей, мужніх бійців, стали 
непоправними. 

- Так, як колись мріяв про військову службу, 
так тепер бачу переваги цивільного життя. Нема 
нічого кращого в світі, як твоя дитина, сім’я, рідні. 
Нема кращого місця, як рідний дім, рідне село, - 
додає Артем.

 У разі чергової мобілізації вже досвідче-

ний боєць знову повернеться на війну, адже пере-
буває в першому резерві. Проте, як і всі його по-
братими, з якими не пориває зв’язок, надто бажає, 
аби в Україні пошвидше запанував мир. Про це 
говорять на різних зустрічах і дев’ятеро його од-
носельців – учасників АТО.

Усі вони добрим словом згадують Групу ком-
паній «VITAGRO», яка вшановує відважних бійців 
на заходах, цікавиться проблемами їхніх сімей. 
Порядність, щирість – риси, які особливо ціну-
ються людьми, які дивилися в обличчя смерті. 

Олену Уллянівну Приймачук та її чоловіка Зеновія Павловича можна 
вважати одними з найстарших жителів села Шмирки. 26 квітня голова ро-
дини святкуватиме 87-річчя, а 1 квітня його дружина зустрічатиме 85-літній 
ювілей. 

- Дай Боже, дочекатися такої поважної дати та й побачити своїх дітей, 
онуків біля нас, - каже Олена Уллянівна.

Жінка розповідає, що разом з чоловіком зростили двох синів і дві донь-
ки. Раділи, коли одружували дітей, тішилися, коли народжувалися онуки. На 
превеликий жаль, один із синів трагічно загинув на будівництві, залишивши 
сиротами сина й доньку. Але невістка Ліда стала їм не менш рідною, з нею й 
часто згадують ті хвилини, коли всі були разом, коли в сім’ї панувало щастя.

Сьогодні, додає Олена Уллянівна, у їхній родині, що встигла розростися, 
восьмеро онуків, дев’ятеро правнуків. У кожного життя складається по-своє-
му, але усі тягнуться в Шмирки, відвідати стареньких, наговоритися вдо-
сталь, поділитися радістю, попросити поради і, звісно, допомогти.

- Немічні ми стали з роками, але дітей виховали чуйними та добрими. Ось 
донька Оля аж з Одеси приїздить, щоб допомогти город обробити. Так само і 
Надя, живе в Київській області, а знає, що треба батьків відвідати, підсобити. 
Знаходять час і летять до батьківської домівки.

Думали ми з чоловіком, будуючи простору хату, що житиме тут хтось із 
дітей, онуків, - продовжує жінка. – А вийшло он як – залишилася самі в та-
кому великому домі. Правда, син Павло з невісткою Марією через дорогу 
проживають. Бачимося щодня і вони наша перша поміч та опора.

Марія – художній керівник в нашому Будинку культури, Павло – водій. В 
селі їх люди знають і шанують, а нам, батькам, від того на душі тепліше.

Знаєте, материнське серце завжди переживає за дітей, і найбільше бажан-
ня кожної мами, щоб були здорові та щасливі.

А я своє щастя, - продовжує розповідь Олена Уллянівна, - зустріла в на-
шому сільському клубі. Хоч як важко було, а збиралися вечорами хлопці 
й дівчата потанцювати, повечорничити. Грала гармошка і ми кружляли у 
вальсі. До клубу йшла босоніж, взуття несла в руках. Перед дверима взува-
лася. Там і зустріла свого майбутнього чоловіка. Дуже хочу дочекатися, щоб 
у листопаді цього року відзначити 65 років спільного життя.

Правду кажуть, у житті, як на довгій ниві - всякого було. Вже після чет-
вертого класу я змушена була залишити школу і працювати посильною в 
колгоспі, бо батько мій загинув на війні, а в сім’ї нас троє дівчаток, які хотіли 
їсти. І чоловік з юних літ в колгоспі. Дуже любив коні, і вдома тримав, поки 
ще сили були. А працював і трактористом, і на току, і в кузні сусіднього села 
Зозулинці. Трудилися важко, нічого легко нам не давалося, але кожному 
треба перенести своє, бо ніхто твоє життя за тебе не проживе.

Ось заробили земельні паї, які віддали в обробіток Групі компаній 
«VITAGRO». Раніше, коли тримали вдома худобу, із задоволенням брали на 
виплату зерно, а тепер переважно отримуємо гроші за пай. Для нас це дуже 
зручно. Задоволені, що отримують пайовики подарунки від орендаря та до-
помогу в разі потреби. Для стареньких людей це так важливо.

МУЖНІ ВОЇНИ, ЗАХИСНИКИ УКРАЇНСЬКОЇ ЗЕМЛІ, ЯКІ, РИЗИКУЮЧИ ЖИТТЯМ, БРАЛИ УЧАСТЬ В АНТИТЕРОРИСТИЧНІЙ ОПЕРАЦІЇ НА СХОДІ КРАЇНИ, І ЯКІ Й СЬОГОДНІ БОРОНЯТЬ ЇЇ ВІД 
ОКУПАНТІВ, ЗАСЛУГОВУЮТЬ ОСОБЛИВИХ СЛІВ ПОДЯКИ, ОСОБЛИВОЇ ПОШАНИ. ЇМ ЗОБОВ’ЯЗАНІ ТИМ, ЩО НАШИХ ДОМІВОК НЕ ТОРКНУЛАСЯ ВІЙНА, ЩО НАД НАШИМИ ГОЛОВАМИ 
НЕ СВИСТЯТЬ КУЛІ ТА НЕ РВУТЬСЯ ПОРЯД СНАРЯДИ. ЗА МИР У РІДНОМУ КРАЇ ВАРТО ВКЛОНИТИСЯ КОЖНОМУ ВОЇНУ. 
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ТАЛАНОВИТІ ГОТУЮТЬСЯ ДО КОНКУРСУ

НАСТРІЙ, ЯКИЙ ДАРУЄ «VITAGRO»

- Як приємно, що цікавитеся 
життям моїх батьків, адже кож-
на людина, на мою думку, яка 
віддала сільському господарству 
не один рік, яка трудилася чесно, 
по-совісті, заслуговує особливих 
слів, особливої поваги, - каже 
Наталя Кальонишева з села Мо-
скалівка Ярмолинецького ра-
йону. – Наша сім’я дуже вдячна 
компанії «VITAGRO» за щирість, 
людяність, турботу, яку вияв-
ляють до своїх пайовиків і до 
сільських жителів загалом, - до-

дає Наталія Миколаївна. А далі  
розповідає про непросту життєву 
стежину, яка випала на  долю її 
найдорожчих людей.

Батько – Микола Аніконо-
вич Варфоломей виріс у бідній 
селянській сім’ї. І мама – Ганна 
Петрівна змалку не знала ні стат-
ків, ні розкоші, бо поряд з нею 
тягнулися за шматком хліба та 
бараболиною ще п’ятеро дітей. 
Тож з юних років обоє звикли 
самі давати собі раду. 

Одружившись, напочатку 
проживали разом з батьками 
Ганни, а згодом спромоглися ку-
пити свою оселю. Микола Аніко-
нович працював трактористом в 
колгоспі. І хоч які зміни відбу-
валися в процесі реформування 
аграрного сектору, кермо тракто-
ра не полишав аж до пенсії. Пра-
цював на різних ділянках, зокре-
ма і в саду, коли викорчовували 
старий сад, але, зізнається, за всі 
роки не пошкодував, що робота 
була нелегкою, що робочий день 
був ненормований. Бо праця, на 
думку ветерана сільського госпо-
дарства, дає можливість відчути 

твою необхідність в колективі.
Ганна Петрівна ж трудилася 

певний час на цегельному заводі, 
потім – помічником вихователя 
в дитячому садочку, де працює і 
нині.

- Діти – то така втіха, яка ні з 
чим не зрівняється, - каже вона.

Особливу втіху, радість, енер-
гію відчуває ця сім’я, коли спіл-
кується зі своїми онуками. А 
не так давно Бог подарував їм і 
правнучку.

- На День села Група компаній 
«VITAGRO» вітала нашу родину 
з народженням Аріночки, вручи-
ли подарунок, бо на той час вона 
була наймолодшою житель-
кою села Москалівка, - ділиться 
враженнями Наталя. – Батьки 
мої відчули неймовірне щастя з 
народженням правнучки, а я – 
онучки.

Шанує компанія і своїх пайо-
виків. Ми задоволені виплатами, 
подарунками. Завжди чекаємо 
й свят, які влаштовує для села 
«VITAGRO», коли додається 
усім хорошого настрою, коли 
відчуваємо себе однією родиною.

Проект «Погляд у завтра», започаткова-
ний Групою компаній «VITAGRO» на початку 
цього року, охопить усі начальні заклади на 
тих територіях, де працює компанія. Мета 
такого конкурсу -  виявити і підтримати 
талановитих дітей,  творчо обдаровану 
молодь, обмінятися творчими досягнення-
ми та досвідом, популяризувати діяльність 
Групи компаній «VITAGRO».  Тож пропозиція 
«VITAGRO» віднайти в шкільному середовищі 
талановитих дітей, які б могли презентува-
ти на конкурс власні роботи,  викликала жва-
вий інтерес. 

Взяти участь у ньому зголосилася значна кіль-
кість учнів різної вікової категорії. До завершення 
конкурсу залишається все менше часу, тож обда-
ровані діти активізували свою роботу, шукаючи та 
втілюючи оригінальні ідеї, які обов’язково будуть 
гідно оцінені. 

Не стали винятком і школярі Тарнорудської 
школи. За словами директора цього навчального 
закладу Ніни Іванівни Ладишкіної, педагогічний 
колектив усіляко заохочує вихованців займатися 
творчістю, розвиває у них смак до прекрасного, 
любов до ручної праці. Велике естетичне задо-
волення отримує кожен відвідувач, споглядаючи 
виставку робіт, розміщену в шкільних коридорах 
та класах. Майстерність учнів варта захоплення, 
адже кожна з них по-своєму оригінальна, помітна, 
цікава.

- Пропозиція взяти участь в конкурсі від Гру-
пи компаній «VITAGRO» ми сприйняли з раді-
стю, адже роботи наших дітей цілком можуть 
претендувати на призові місця. Вони наполегливо 
готуються, - розповідає директор школи. – Тема-
тичний малюнок, до прикладу, представлятиме 
Ольга Гук та Діана Ярема. Вишиванку готують на 
конкурс Анастасія Шмильова й Андрій Возний. 
Дуже цікавим буде й декоративне панно в техніці 
валення – це робота Діани Кузьмак. Ігровий про-
ект в навчально-програмному середовищі СКРЕЧ 
запропонує на конкурс Ілля Заріпов, - додає Ніна 
Іванівна.

Звісно, що керівники цих талановитих учнів – 
В.В. Возна, Н.О. Чайка, Л.А. Дука щиро вболіва-
ють за своїх вихованців і є першими порадниками 

в процесі виготовлення робіт. Проте вболіватиме 
за своїх, мабуть, уся Тарнорудська школа.

Допоки ж усіх секретів учасники конкурсу не 
розкривають, зберігаючи в своїй кропіткій роботі 
інтригу.

Радіючи за вихованців школи, директор закла-
ду дякує компанії за таку цікаву ініціативу, адже 
вона спонукає дітей до розвитку, самовдоскона-
лення. Згадує Ніна Ладишкіна і про ще одну корис-
ну справу, яку втілювали разом з Групою компаній 
«VITAGRO». Акція «Посади дерево» згуртувала 
учнів, учителів, представників компанії. Тарноруд-
ська школа стала першою в Волочиському районі, 
де минулої осені висадили 50 яблунь. Цьогоріч че-
кають першого врожаю, зрештою, цей яблуневий 
сад завжди нагадуватиме про плідну співпрацю на-
вчального закладу й компанії «VITAGRO».

ВІДЧУТНА ДОПОМОГА

Коли в на-
шому сільському 
Будинку куль-
тури прово-
дяться заходи, 
коли приходять 
сюди подиви-
тися концерти, 
поспілкуватися 
стільки людей, я 
завжди думаю, 
як добре, що 
провести косме-

тичний ремонт в приміщенні, розширити 
сцену, замінити підлогу, освітлення до-
помогла Група компаній «VITAGRO». 
Тож маємо заклад, за який не соромно 
і, головне, люди задоволені. Тепер і наш 
дитячий зразковий колектив «Барвінок», 
який в селі усі дуже люблять, може ви-
ступати на оновленій сцені, і багато 
інших місцевих артистів також. Роботи 
були проведені суттєві і обійшлися вони 
майже 91 тисячу гривень. Думаю, такий 
чудовий центр культури збиратиме різні 
покоління жителів села Клинове.

Кожен рік компанія «VITAGRO» подає 
нам руку допомоги у вирішенні багатьох 
соціальних питань. До прикладу, в мину-
лому році компанія закупила щебеневу 
суміш для ремонту комунальних вулиць. 
Значну допомогу компанії відчуваємо, 
коли проводимо ремонтні роботи і по-
требуємо будівельних матеріалів. Пісок, 
щебінь, інші матеріали маємо завдяки їй.

Продукти харчування – цукор, бо-
рошно отримав місцевий дитсадок, в 
якому виховуються 42 дитини. За такі 
ж продукти та фрукти дякували і нашій 
школі, де навчаються 136 дітей.

Щиру подяку виносять компанії 
«VITAGRO» церковні громади. Так, на 
святкування Храмового свята пода-
рунком від компанії став запрестольний 
хрест та Образ Богородиці. А для будів-
ництва каплички на католицькому кладо-
вищі були придбані будівельні матеріали. 

Жителі села вдячні за ремонт ділянки 
дороги, яка зв’язує Клинове та село Кут-
ківці Чемеровецького району. Завдяки 
компанії були встановлені й п’ять авто-
бусних зупинок для громадського тран-
спорту та шкільного автобуса.

За минулий рік компанія виплатила 
значну суму матеріальної допомоги на 
поховання і при народженні дитини.

Добре знають про компанію 
«VITAGRO» і наші діти, адже на свята – 
Першого й Останнього дзвоника, Свя-
того Миколая отримують солодкі пода-
рунки.

Та головне, мабуть, що об’єднує наш 
старостат і Групу компаній «VITAGRO», - 
це бажання зробити якомога більше ко-
рисних справ для громади, змінити життя 
села на краще. Вдячна Перу Петровичу 
Лабазюку за увагу до наших побажань. 
За високі організаторські якості, взаємо-
розуміння дякуємо керівнику кластеру 
«Товтри» Анатолію  Івановичу Степчуку, 
а також Руслану Володимировичу Шу-
милу, з яким нас поєднує тривала співп-
раця. З такими людьми можна планувати 
і втілювати ще чимало корисних справ.

Ірина Янкова,
керівник Клиновецького 
старостинського округу
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ШЕВЧЕНКОВА МУДРІСТЬ - ПРОРОЧА
Нещодавно 

ми урочисто 
відзначили 206 
річницю з дня 
народження ду-
ховного батька 
України, яко-
го ще називає-
мо Апостолом 
правди, Про-

роком нації — Тараса Шевченка. У 
день, коли линула невмируща Та-
расова поезія, така злободенна й 
сьогодні, коли вкотре відкривали 
для себе невичерпну мудрість Коб-
заря, відчували силу його слова, 
коли гордилися, що велична й уні-
кальна постать, основоположник 
нашої рідної мови — Великий Укра-
їнець, із жалем згадувалося й про 
те, що знову промосковські запро-
данці бризкають жовчю в обличчя 
всіх шевченколюбів, усіх патріотів 
України.

«Україно, Україно, подивись 
на себе. В твоїй хаті сидить во-
рог і сміється з тебе», — писав Т. 
Шевченко. 

Тарас Григорович Шевченко 
сьогодні, як ніколи, органічно злив-
ся зі своїм великим, нескореним на-
родом і твердо ступає повсюдно у  
вільній державі.   

Митець, який стільки пережив, 
вірить в торжество правди і спра-
ведливості:

Чи буде правда меж людьми? 
Повинна буть, бо сонце стане 
І осквернену землю спалить.

Треба визнати, що сьогодні у 
світі реально ожив ще один народ, 
красивий і сповнений гідності, який 
ідентифікував себе не тільки з дав-
ньою славою. Цей народ, незважаю-
чи на зовнішні загрози, вторгнення 
на початку ХХІ ст. ворожих військ з 

боку північного сусіда на територію 
мирної суверенної країни, побачив 
світло великої перспективи і май-
буття. Народ цей – український.  

Ми випросталися, відчули, що 
стали вищими за себе; не гнемося, 
не плазуємо перед загарбниками. 
Співзвучні усім патріотам держави 
Тарасові слова: 

«не однаково мені, 
Як Україну злії люде 
Присплять лукаві, і в огні 
Її, окраденую, збудять. 
Ох, не однаково мені», 

Значення постаті великого твор-
ця з роками все наполегливіше по-
чинаємо усвідомлювати для себе, а 
творам його надається нове звучан-

ня.  
На тлі сьогоднішніх складних 

подій Тарасова мудрість для усіх 
має стати особливим дороговказом: 

«Наша думка, наша пісня 
Не вмре, не загине… 
От де, люде, наша слава, 
Слава України».  
 
Жителі Волочиська свято бере-

жуть пам’ять про Великого Кобзаря 
і прислухаються до його пророчих 
слів. У день народження Тараса 
Григоровича Шевченка до підніж-
жя пам’ятника лягли квіти, були ви-
конані його незабутні твори. Пред-
ставники компанії «VITAGRO» 
також вшанували українського ге-
нія.  

Якщо у вас нежить і мокрота 
при застуді, то це не може бути 
новим типом коронавірусної пне-
вмонії, тому що коронавірусна 
пневмонія COVID-19 - це сухий 
кашель без нежитю. Це найпро-
стіший перший спосіб визначити, 
чи треба вам переживати. Крім 
того, вірус не є термостійким 
і буде убитий при температурі 
26-27 градусів за Цельсієм. Тому 
пийте більше гарячої води, щоб 
запобігти цьому захворюванню. 
Ходіть більше під сонцем. Пити 
гарячу воду - дуже необхідно. 
Хоча вона не ліки, але буде ко-
рисна для вашого тіла. Питна га-
ряча вода ефективна в боротьбі 
проти всіх вірусів.  

ПОРАДИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ 
ПРОТИДІЇ КОРОНАВІРУСУ:
Коли той, хто заражений, чхає 

перед вами, вірус з мокротою 
пролетить відстань приблизно 
3 метри, перш ніж він впаде на 
землю і більше не буде літати.

Коли вірус впаде на поверхню 
металу, він проживе там не 
менше 12 годин. Тому пам’я-
тайте, якщо ви стикнулися з будь-
якою металевою поверхнею, то 
вам необхідно ретельно вимити 
руки з милом.

Вірус може залишатися ак-
тивним на тканині одягу протягом 
6-12 годин. Звичайний пральний 
порошок повинен вбити вірус. 
Верхній одяг, який не потребує 
щоденного прання, ви можете 
покласти на сонці (або на гарячу 
батарею для обігріву, або в су-
шильну шафу), щоб вбити вірус.
СИМПТОМИ ПНЕВМОНІЇ, ВИ-

КЛИКАНОЇ КОРОНАВІРУСОМ:
Спочатку цей вірус заражує 

горло, буде відчуття сухості, ан-
гіна, яка триватиме 3-4 дні

Потім вірус зливається з но-
совою рідиною, крапає в трахею 
і потрапляє в легені, викликаючи 
запалення легенів. Цей процес 
займає від 5 до 6 днів.

При пневмонії виникають ви-
сока температура і утруднене ди-
хання. Важливо НЕГАЙНО звер-
нутися до лікаря.  

ПРО ПРОФІЛАКТИКУ:
Найпоширеніший спосіб за-

разитися - це доторкатися до 
людей, тому потрібно намагатися 
не торкатися до людей і часто 
мити руки. Вірус може жити на 
руках людини, в середньому, 
протягом 5-10 - до 30 хвилин, 
але за ці 5-10-30 хвилин може 
статися багато (людина може по-
терти очі або потеребити свого 
носа навіть несвідомо).

На додаток до частого миття 
рук вкрай бажано і корисно поло-
скати горло Декасаном, щоб усу-
нути або мінімізувати мікроби, 
поки вони ще знаходяться в горлі 
(перед тим, як вони стануть кра-
пати в легені), а також проми-
вати ніс Декасаном.

Будьте дуже обережні і пийте 
багато  води.

ЯК ЗАХИСТИТИСЬ ВІД 
КОРОНАВІРУСУ

ПОСТІЙНИЙ ДІАЛОГ
Діяльність старостату та інвестора має бути 

прозорою – вирішили ми разом з керівництвом 
Групи компаній «VITAGRO» і встановили спеці-
альні Інформаційні вісники, де розміщуємо для 
населення звіти про вирішені питання, актуальні 
для села, інформацію про наступні заходи. Люди 
завжди з цікавістю сприймають подібні оголо-
шення, і відтак приходять зі свіжими пропозиціями, 
доносять до нас, керівників, свої побажання. Тому 
діалог старостату, керівництва компанії з насе-
ленням постійний і продуктивний. 

Більшість жителів села знають, який великий 
внесок компанії «VITAGRO» у розв’язання важ-
ливих для нашої громади проблем. За допомогою 
компанії був проведений ремонт та перекриття 
сільського Будинку культури. У приміщенні дитя-
чого садочка змогли встановити нові вікна, а в 
школі – двері. Значну допомогу надали й місцевій 
амбулаторії сімейної медицини. Будівельні мате-
ріали для ремонту, нові двері, а головне – підве-
дення водопостачання до сільського медичного 
закладу – все це сприяння «VITAGRO».

Сьогодні з’явилися нові проблеми, які необ-
хідно розв’язувати спільними зусиллями, адже са-
мотужки старостату з ними не впоратися. В селі 
є котельня, якою обігрівається приміщення школи 
та дитсадка. Проте необхідне тепло і для Будинку 

культури, де проводиться чимало заходів. Якби 
було опалення, - змогли б частіше відвідувати 
люди цей заклад. Будемо радитися з керівництвом 
компанії, чи можливо прокласти теплотрасу від 
котельні й сюди. Думаю, населення буде вдячне 
за позитивне рішення.

Є потреба провести ще й вуличне освіт-
лення. Знову-таки, розраховуємо на допомогу 
«VITAGRO». Була й залишається актуальною 
проблема стану сільських доріг. Відверто кажучи, 
моя мрія – упорядкувати, відремонтувати всі ву-
лиці. Дуже сподіваюся в підтримці цього задуму 
від нашої компанії. Коли зможемо реалізувати 
найважливіші завдання, впевнений, люди це гідно 
оцінять.

Разом з представниками компанії «VITAGRO» 
вітали у Міжнародний жіночий день трудівниць 
села, пайовиків, жінок, які тривалий час працю-
вали в сільському господарстві, інших. Як приємно 
бачити на обличчі наших жінок посмішки, радість 
в очах. Такого позитиву бажаємо й нашій компанії 
«VITAGRO».

Василь Волощук,
керівник Ниврянського 

старостинського округу
Борщівського району



№ 3 (79)  БЕРЕЗЕНЬ 20208

Засновник і видавець: ПП «Аграрна компанія 2004» Свідоцтво про державну реєстрацію ХМ №655/142Р видане Головним управлінням юстиції у Хмельницькій області 08.04.2011 року.
 Адреса: 31200, м. Волочиськ, вул. Котовського 7.  vitagro.net. Телефон: 0245 3-54-21;  4-00-26. Редактор А. Вінскевич.  Друкарня ТОВ “РЕГІНА” ЛТД.Адреса друкарні: 

м. Вінниця, вул. Пугачова, 1,тел. (097) 156-39-13. е-mail: druk33@ukr.net»  Тираж: 30 000     Замовлення № 

У Храмі Святої Великомучениці 
Параскеви, в селі Вілія Острозького 
району отець Олександр служить уже 
тринадцять років. Коли прибув він 
після закінчення духовної семінарії в 
Санкт-Петербурзі на місце свого цер-
ковного служіння, був вражений хра-
мом.

- По-перше, храм Святої Великому-
чениці Параскеви має давню та дуже 
багату історію. Сама церква дерев’яна і 
найбільша в Рівненській області, - роз-
повідає священнослужитель. – Її стіни 
прикрашають старовинні ікони, у ви-
сочині, на центральному куполі, зобра-
жено величну композицію «Страшного 
Суду» - єдину, до речі, зі всіх храмів За-
хідної України. Рука відомого майстра 
іконопису Лева Парілова залишила тут 
віковічні шедеври, - додає отець Олек-
сандр.

Багато чого довелося пережити за 
багатовікову історію цьому храму. У 
часи німецької навали його доля висіла 
на волосині, проте храм вистояв у спа-
леному вщент селі. У далекому 1965-
ому його теж закривали на підставах 
комуністичної ідеології, але він не був 

осквернений, як більшість інших подіб-
них церковних споруд.

І в цьому є своя таїна, пов’язана з 
храмом із давніх-давен. Щоправда, з 
часом вона обростає доповненнями, 
новими історіями та деталями. Зважа-
ючи на це, отець Олександр вирішив 
зануритися в глибину століть і, три 
роки прискіпливо вивчаючи архівні 
документи, з’ясовувати особисто долю 
того неоціненного скарбу, який збері-
гається в храмі. Мова – про чудодійну 
ікону Божої Матері «Знамення» Вілій-
ську. 

Як розповідає отець Олександр, 
йому вдалося з’ясувати з архівних доку-

ментів, що у 1889 році в селі Вілія про-
живала сім’я Остапчуків. Якось Домні 
Остапчук, 23-25 річній жінці, наснило-
ся, що в кутку біля стола лежить образ. 
Такий сон вона бачила тричі. Та перед 
святом Трійці, в середу, жінка взялася 
білити хату і помітила, як ополудні все-
редині невеликої «мазанки» з’явилося 
сяйво – то жовте, то червоне.  У четвер 
господиня вийшла на город полоти і 
раптом почула голос, який говорив їй 
звернути увагу на те, що бачила вчора. 
Оглянулася – нікого не видно. Та коли  
повернулася в хату погодувати дитину, 
помітила, як праворуч від дверей, під 
лавою, іскриться сяйво, а земля наче 
ворушиться. Взяла та й кинула на те 
місце полотняну хустину. А через хви-
лин п’ятнадцять, приголомшена, обе-

режно підняла ту хустину й побачила 
маленьку ікону. Покликала свекра Ми-
колу, свекруху Тетяну та чоловіка, які 
на той час були в хаті. Вони усі впали 
навколішки, стали молитися та проси-
ти захисту в Богородиці.

Ікона Божої Матері «Знамення» Ві-
лійська, стверджує отець Олександр, 
справді чудодійна, адже відомо, при-
наймні 27 випадків зцілення хворих. 
Священнослужитель називає деякі з 
них: один чоловік вилікувався від псо-
ріазу, дівчина, котра тривалий час не 
могла вийти заміж, після молитви пе-
ред іконою знайшла судженого, важко-
хворий на онкологічне захворювання 
навколішки просив одужання в Бого-
родиці Вілійської, і сталося диво, в яке 
не могли повірити лікарі…

У період окупації, зігнавши людей у 
храм, фашисти хотіли підпалити  усіх, 
проте за якусь мить щось злякало їх і 
кинулися тікати.

- Така ікона – справжній скарб, яким 
пишається на лише наше село Вілія, а й 
уся Рівненщина. 

Невдовзі святкуватимемо 131 річ-
ницю з дня явлення чудотворної ікони 
Божої Матері «Знамення», - продовжує 
отець Олександр. – Урочистості від-
будуться напередодні Трійці, в четвер, 
коли якраз явилася ця ікона.

У підготовці до цього урочисто-
го дня бере участь Група компаній 
«VITAGRO». Наша церковна грома-
да вдячна компанії і за те, що кожного 
року отримуємо від «VITAGRO» кош-
ти на потреби храму. Маємо надію, що 
наша співпраця, спрямована на зміц-
нення духовності, збереження традицій 
народу, міцнітиме. Нехай Господь бе-
реже усіх добрих людей.

Наприкінці 1930 року до тата Ліни Костенко прийшли з об-
шуком енкаведисти. «Показуй, де ти ховаєш зброю?» — грізно 
спитали вони. Василь Костенко усміхнувся і, як виявилось, 
пророчо кивнув на колиску, де спала маленька Ліна: «Отам»...

Тривалий час в Україні найчитанішою книгою був «Киє-
во-Печерський Патерик», згодом — Шевченків «Кобзар», а 
тепер у домашніх бібліотеках багатьох українців обов’язково 
є книжки Ліни Костенко.  До днів її народження українська 
молодь влаштовує численні флешмоби по всій країні і за її 
межами.  «Ще не було епохи для поетів, але були поети 
для епох» – ці знамениті рядки Ліни Костенко про Шевченка, 
власне, стосуються і її самої… 

Її називають королевою української поезії ХХ століття, яка 
«в часи безвір’я повертала людям віру в слово, а також такі 
поняття  як гідність, національна честь і самоповага».  Вражає 
надзвичайно широка тематика поезії Ліни Костенко: від високої 
любовної лірики, української і світової історії — до актуального 
сьогодення: «І жах, і кров, і смерть, і відчай, І клекіт хижої 
орди. Маленький сірий чоловічок накоїв чорної біди…»

Загальний наклад «Записок українського самашедшого» 
ось-ось сягне позначки 200 тисяч примірників. А загальний 
наклад останньої книжки вибраних віршів Ліни Костенко «300 
поезій» — 123 тисячі примірників (у квітні додасться ще 7 тисяч 
19-го перевидання), що є безпрецедентним явищем в сучасній 
європейській поезії.

Зараз Ліна Костенко закінчує роботу над новим художнім 
твором про еволюцію і деградацію Російської імперії крізь 
призму українських доль, а також дописує книжку публіцис-
тичних есе «За Далем – даль» і книгу спогадів.  

Багато прихильників і поціновувачів творчості Ліни Костенко 
є й серед працівників Групи компаній «VITAGRO». Саме тому 
вони звернулися з проханням згадати цю унікальну особи-
стість на сторінках нашої газети. 

ВІЛІЙСЬКИЙ СКАРБПОЕТЕСА ЕПОХИ

19 БЕРЕЗНЯ ВИДАТНА 
УКРАЇНСЬКА ПОЕТЕСА ЛІНА 
КОСТЕНКО СВЯТКУВАЛА СВОЄ 
90-РІЧЧЯ. ЛІНУ КОСТЕНКО 
НАЗИВАЮТЬ БЕЗЗАПЕРЕЧНИМ 
МОРАЛЬНИМ АВТОРИТЕТОМ 
ДЛЯ БАГАТЬОХ УКРАЇНЦІВ.

Актуальні вакансії
Групи компаній “VITAGRO“

Детальна інформація за тел.: 067 381 65 85, Сергій Мазур.
Резюме надсилайте за адресою: hr1@vitagro.com.ua


