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АКТУАЛЬНО

«Що аграріям дала влада за 
останні 10 років? Нічого. Що 
забрала? Практично все, вклю-
чаючи пільги по ПДВ», – сказав 
Сергій Лабазюк.

Він підкреслив, що АПК – це 
галузь, яка вирішує безліч соці-
альних задач, а натомість отримує 
«копійки».

«Якщо говорити мовою 
грошей, то була проста і чітка 

домовленість (ще в часи, коли 
відмінили пільги по сплаті ПДВ), 
що в бюджеті на потреби АПК 
щороку виділяється 1% від ВВП. 
Що отримали на сьогодні – 0,2% 
ВВП, або й того немає», – кон-
статував член аграрного комітету.

Разом з тим, парламентар за-
явив, що навіть ці гроші аграріям 
отримати й освоїти практично не-
можливо.

«Процедури так прописані, 
що фактично гроші можуть 
бути лише в жовтні, але агра-
ріям гроші потрібні не в кінці 
року. Виробникам фінанси по-
трібні на весняно-польові ро-
боти. Якщо мова про галузеві 
програми, то вони мають пра-
цювати весь рік», – заявив Сергій 
Лабазюк.

СЕРГІЙ ЛАБАЗЮК: ФІНАНСУВАННЯ АПК МАЄ 
СКЛАДАТИ НЕ МЕНШЕ ОДНОГО ВІДСОТКА ВВП
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«VITAGRO» ДІЛИТЬСЯ СЕКРЕТАМИ УСПІХУ

Продовження на стор. 2

Задля цього Група компаній 
«VITAGRO» традиційно у червні 
проводить  День поля на Городоч-
чині, куди приїздять аграрії з усієї 
країни – цього разу понад 500 пред-
ставників. Спочатку на гостей че-
кала науково-теоретична частина, 
під час якої провідні фахівці роз-
повіли, як продукція «Агрохімічної 
компанії «VITAGRO-PARTNER» 
здатна забезпечити високі врожаї 
навіть у несприятливих кліма-

тичних умовах. 
Петро Лабазюк, генеральний 

директор Групи компаній 
«VITAGRO», зазначає: «Купити 
якісне насіння для сільгоспвироб-
ника надзвичайно важливо, адже 
це – десь 80 відсотків успіху. З 
року в рік наша компанія пропонує 
нові сорти насіння, які забезпе-
чують високу врожайність. З року 
в рік господарства, які придбали 
наше насіння, а також засоби за-

хисту рослин, переконуються в на-
дійності «VITAGRO».

Коли ми проводимо День поля, 
де розповідаємо  аграріям про 
новинки, про наші експеримен-
тальні дослідження, то обов’язково 
проводимо екскурсію на Лісовод-
ському насіннєвому заводі, аби 
гості змогли переконатися, що це 
підприємство забезпечує лише 
якісну продукцію», – додає він.
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ДЕРЖАВА НЕ ВИДІЛЯЄ ДОСТАТНЬОЇ ПІДТРИМКИ АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСУ, 
ЯКИЙ НАТОМІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧУЄ 40 ВІДСОТКІВ НАДХОДЖЕНЬ ВАЛЮТИ ТА ВИРІШУЄ ЧИМАЛО 
СОЦІАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ. ПРО ЦЕ ЗАЯВИВ НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ СЕРГІЙ ЛАБАЗЮК .

СУЧАСНИЙ СВИНОКОМПЛЕКС 
У ЗАЙЧИКАХ

ВАРТО ПОДОЛАТИ НАВІТЬ ВЕЛИЧЕЗНІ ВІДСТАНІ ЗАРАДИ ТИХ ЗНАНЬ, ЯКІ ДОПОМОЖУТЬ ПІДНЯТИСЯ ЩЕ НА ОДИН 
ЩАБЕЛЬ У СВОЄМУ РОЗВИТКУ І ПЕРЕВЕРШИТИ СВОЇ Ж, ВСТАНОВЛЕНІ РАНІШЕ, РЕКОРДИ.
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Група компаній «VITAGRO»,  без 
перебільшення, є одним із передо-
вих підприємств в державі, щороку 
вражає рекордними врожаями, а 
отже, невпинно зміцнює та розвиває 
національну економіку. Про це гово-
рить голова Хмельницької обласної 
ради Михайло Загордний: «Завдяки 
таким потужним сільгосппідприєм-
ствам Хмельниччина в останні роки 
посідає перші позиції в збиранні 
ранніх зернових. Минулого року об-
ласть зібрала 3 мільйона тонн зер-
на. Цього року плануємо зібрати 3,4 
мільйона тонн.  Добре, що аграрії не 
зупиняються на досягнутому, праг-
нуть розвитку, ставлять перед собою 
нові цілі.

День поля, організований Гру-
пою компаній «VITAGRO», без  сум-
ніву, стане корисним. Його учасники 
здобудуть тут нові знання, запози-
чать важливий досвід».

Важливо й те, що Група компа-
ній «VITAGRO» постачає партне-
рам тільки перевірену продукцію 
– ту, яку вирощує та застосовує на 
власних полях. Окрім цього, забез-
печує науковий супровід. Директор 
«Агрохімічної компанії «VITAGRO-
PARTNER» Роман Рибак наголо-
шує: «Спочатку ми проводимо кро-
пітку дослідницьку роботу, а за тим 
висновки її доносимо нашим парт-
нерам. Так, на Дні поля презентуємо 
два нові сорти озимої пшениці, по-
сухостійкі. Їх вже можна буде при-
дбати під посів озимих цього року. 
Переконаний, що сільгоспвиробни-
ки не прогадають, будуть задоволені 
результатом врожайності.

Ті, хто не один рік працює з 
«Агрохімічною компанією», впев-
нилися у високій якості нашого про-
дукту - як насіння, так і засобів за-
хисту рослин. Велике значення має і 
те, що компанія надає агрономічний 
супровід для господарств, які при-
дбали нашу продукцію». 

Такий підхід зумовлює високий 
рівень довіри до господарства, за-
певняють партнери. Тому чимало з 
них співпрацюють з «Агрохімічною 
компанією» вже багато років.  Агро-
ном фермерського господарства 
«Пролісок» Борис Брухнов розпо-
відає: «Такий супровід – це своє-
рідна опора в нашій роботі. З’явля-
ються питання – одразу отримуємо 
кваліфіковану відповідь. Завдяки 
«VITAGRO» ми дізнаємося про нові 
технології у вирощуванні культур і 
запроваджуємо їх на своїх полях».

«Завдяки новому сорту озимого 
ріпаку, який придбали в компанії 
«VITAGRO», наше господарство зі-
брало дуже хороший врожай ріпа-
ку», – додає заступник голови госпо-
дарства «Адам» Леонід Стецюк.

Пошуки нових наукових підходів 
у «VITAGRO» тривають постійно. 
Усе для того, аби убезпечити май-
бутній врожай від природних ката-
клізмів. У нинішніх мінливих по-
годних умовах  це особливо на часі, 
запевняє старший науковий співро-
бітник компанії Микола Сучек.

- Висока врожайність при мі-
німальних затратах – ось в цьому 

ми вбачаємо наше головне 
завдання. Ми повинні піді-
брати такий сорт, який був 
би адаптований до умов ви-
рощування.

Крім цього, маємо піді-
брати не просто препарати 
для догляду за культурою, а 
комбінацію препаратів. Наші 
пропозиції повинні бути ви-
гідними, цікавими для сіль-
госпвиробників, і в цьому 
напрямку ми не перестаємо 
вдосконалюватися, - каже 
науковець.

Сьогодні підприємству 
також є чим дивувати своїх 
партнерів. Приміром, цього-
річ «Агрохімічна компанія 
«VITAGRO-PARTNER» роз-
робила низку нових техноло-
гій, що дозволяють вирощу-
вати щедрий врожай навіть 
в найжорсткіших кліматич-
них умовах. Інновації аграрії 
демонструють наочно – на 
власних демополігонах. А на 
сучасному насіннєвому заво-
ді, завдяки передовим техно-
логіям та новітньому облад-
нанню, відбирають насіння 
найвищої якості, в чому гості 
Дня поля змогли перекона-
тися на власні очі.  

Продукція «VITAGRO» 
користується попитом і за 
межами країни.  Українське 
насіння та засоби догляду 
за рослинами уже активно 
застосовують європейські 
партнери. Попереду, кажуть 
аграрії компанії, чимало ам-
бітних планів, які обов’язко-
во будуть реалізовувати.

Щоб забезпечити куль-
турам повний догляд, у клас-
тері «Полісся» максимально 
залучали техніку, аби запла-
новані завдання виконати в 
стислі строки.

- Хоч дощі ставали на за-
ваді, ми все ж встигали про-
вести обробіток культур на 
полях кластеру, спрямувавши 
на це всі сили, - розповідає 
керівник кластеру «Полісся» 
Володимир Корнійчук. – На 
площах, де вирощуємо гар-
бузи, проводиться рихлення. 
Для просапування пере-
важно застосовуємо ручну 
працю. Посіви гарбузів гарні, 
вселяють надію на хороший 
врожай, - додає Володимир 
Костянтинович.

Заразом на Михнівському 
заводі з переробки гарбу-
зового насіння готують ви-
робничі зали, складські при-
міщення до початку сезону. 
Мине небагато часу і запра-
цюють виробничі лінії, де готу-
ватимуть до реалізації гарбу-
зове насіння нового врожаю.

На фінішну пряму вийшли 
в кластері «Полісся» в підго-
товці комбайнів до жнив. Як 
кажуть, останні штрихи - і 
залізні коні вже готові будуть 
вийти в поле. З нетерпінням 
очікують цієї миті всі екіпажі, 
які працюють в кластері «По-
лісся». 

Керівники кластерів «Цен-
тральний» – Олександр Клак, 
«Товтри» – Анатолій Степчук, 
«Хмельницький» – Віктор 
Басистюк, «Агрохолдинг 
«Зоря» – Віталій Панкевич,  
інформують про те, що на 
полях, де працюють клас-
тери, обробляють культури 
від хвороб, шкідників, а також 
ведуть підживлення посівів.

Незважаючи на те, що 
в окремих місцях пройшли 
сильні зливи  і з’явилися нові 
труднощі для забезпечення 
комплексу робіт, агрегати 
виходять у поле. Обприску-
вання провели на посівах 
пшениці, соняшника, сої. А в 
кластерах, на території яких 
розвивають молочне тварин-
ництво, займаються заго-
тівлею сінажу, ловлять кожну 
погожу днину, щоб впоратися 
з цим завданням. 

Природа у перший літній 
місяць підкидала неспо-
дівані та прикрі сюрпризи 
аграріям, проте і в досить 
складних умовах працівники 
«VITAGRO» виявляли кмітли-
вість, наполегливість, профе-
сіоналізм. 

ГОТУЮТЬСЯ 
ДО ЖНИВ

У НЕПРОСТИХ 
УМОВАХ

«VITAGRO» ДІЛИТЬСЯ СЕКРЕТАМИ УСПІХУ
Закінчення. Початок  на стор. 1
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ДРОНИ НАД ПОЛЯМИ, АБО ЯК «VITAGRO» 
ВПРОВАДЖУЄ СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Агроном  з моніторингу Богдан 
Понайда каже, що  за допомогою 
дрона збирає вичерпну інформацію 
про стан посівів. «Тепер за допомо-
гою дрона можемо відслідковува-
ти увесь хід польових робіт, кожну 
операцію на тій чи іншій ділянці 
поля. Можемо також побачити, які 
результати від раніш проведених 
операцій. Ось, наприклад, є ділянки 
посівів, які постраждали від примо-
розків. За допомогою дрона ми ви-
являємо їх досить швидко і прийма-
ємо відповідні рішення. Із висоти 
ліпше вдається побачити проблемні 
частини поля». 

Дані з гектарів площ, які, зрозу-
міло, важко обійти,  з’являються на 
екрані гаджета за лічені хвилини. 
Додаткова інформація надходить із 
планшетів, які має кожен агроном. 
Після чого завантажується на спеці-
альну онлайн-платформу, де показ-
ники дистанційно можуть проаналі-
зувати інші фахівці «VITAGRO». А, 
отже, - миттєво відреагувати на ту 
чи іншу проблему та розробити по-
дальший алгоритм дій. 

Головний технолог Групи ком-
паній «VITAGRO» Олег Білан на-
голошує: «Ми бачимо супутникові 
знімки, бачимо, як змінюється ве-
гетативна маса кожного поля чи 
групи полів, кожної культури. Пе-
редові технології, які застосовує 
«VITAGRO», дозволяють побачити 
проблему й оперативно на неї відре-
агувати. Тож сучасний агроном має 
бути обізнаним і щодо цифрових 
технологій, вміти налаштувати цю 
техніку».

Окрім дронів, в арсеналі 

«VITAGRO» – сучасні твердоміри. 
З їх допомогою агрономи визнача-
ють, на якій глибині і де саме на полі 
є ущільнення. Відтак покращують 
технології обробітку ґрунту. 

За допомогою новітніх техноло-
гій кожен гектар землі в Групі ком-
паній «VITAGRO» використовують 
максимально ефективно. Робота 
в напрямку діджиталізації, кажуть 
аграрії,  активно триває. Адже це - 
запорука успіху сучасного агробіз-
несу.

За його словами, на папері за-
кладені одні суми, а за фактом 
гроші не освоєні, бо бюрокра-
тичні процедури не дозволяють 
аграріям вчасно подати доку-
менти, пройти комісію і отримати 
бюджетну підтримку. Якщо в по-
точному році не встиг отримати 
фінансування, то на наступний 
рік ці кошти згорають.

Сергій Лабазюк також за-
значив, що дотацій у 4 мільярди 
гривень, які виділив уряд, недо-
статньо.

«Хоча маємо позитивний 
досвід дотування окремих га-
лузей. Зокрема, кошти, які на-
правлялися на здешевлення 
придбання вітчизняної сіль-
ськогосподарської техніки, 
повернулися в той же бюджет 
сплатою податків, створенням 
робочих місць. Відродилися 
та запрацювали підприємства, 
які спеціалізуються на випуску 
сільськогосподарської техніки. 
Українські компанії оновлю-
вали свій парк», – зауважив пар-
ламентар.

Це правильна хороша про-
грама. Тут же елеваторне облад-
нання. Якщо проаналізувати, то 
в 4 рази зросла кількість елева-
торів, де встановлені українські 
машини. 

Ще одна важлива програма 
державної підтримки – тваринни-
цтво: обладнання для комплексів, 
придбання генетичного мате-
ріалу. Це потребує термінового 
фінансування особливо на тлі 
зменшення поголів’я ВРХ та корів 
в Україні. За 30 років, починаючи 
з 1990, поголів’я корів в Україні 
скоротилося майже в 5 разів і на 
початок року налічувало 1823 тис 
голів.

На жаль, процес вже не зупи-
нити: худоба масово вирізається. 
Наразі поголів’я корів менше, ніж 
за часів Другої світової війни. 
Це дуже погана тенденція. А в 
підсумку на полицях магазинів 
– масло, сири, сметана, молоко, 
- продукти переважно з паль-
мовою та рослинною оліями, -  
каже народний депутат України.

 Щоб усунути ці та інші нега-
тивні явища, фінансування АПК 
має складати не менше одного 
відсотка внутрішнього валового 
продукту, переконаний Сергій 
Лабазюк.

Найкращими помічниками у 
вирішені багатьох важливих пи-
тань для громади Григорій Ма-
тюшок, керівник Ситненського 
старостиинського округу в Ра-
дивилівському районі, називає 
Групу компаній «VITAGRO».

- Кажу щиро – люди, які пред-
ставляють компанію в нашому 
краї, заслуговують особливої по-
дяки, адже вони готові за першим 
дзвінком прийти на допомогу. 
Олег Шаргородський, керівник 
кластеру «Волинь», Іван Школяр, 
який відповідає за соціальний 
напрямок роботи кластеру, - до-

бропорядні люди і висококваліфі-
ковані фахівці, які переймаються 
життям громади, потребами 
пайовиків, закладів соціальної 
сфери, - розповідає Григорій Ва-
сильович. – Це завдяки компанії 
зроблено систему опалення в 
місцевому ліцеї. А цього року 
повністю замінено систему опа-
лення в дошкільному закладі 
«Яблунька». І завдячуємо цим, 
звісно, компанії «VITAGRO». Ре-
монт доріг, закладів освіти, куль-
тури, вуличне освітлення – ці 
заходи не обходяться без участі 
«VITAGRO», - додає Григорій Ва-

сильович. – Задоволені й при-
хожани села Карпилівка, адже 
компанія допомогла замінити в 
каплиці вікна, двері, провести 
ремонт. Зрозуміло, що за власні 
кошти люди не змогли б оновити 
капличку.

Я переконаний, що про по-
дібні корисні справи треба розпо-
відати якомога більшій кількості 
людей, адже тоді всі ми зможемо 
бути впевненими, що світ не без 
добрих людей, що в скрутну хви-
лину можна розраховувати на 
підтримку.

СЕРГІЙ ЛАБАЗЮК: 
ФІНАНСУВАННЯ АПК 
МАЄ СКЛАДАТИ НЕ 
МЕНШЕ ОДНОГО 
ВІДСОТКА ВВП

ЗАСЛУГОВУЮТЬ ОСОБЛИВОЇ ПОДЯКИ

Закінчення. Початок  на стор. 1

ІННОВАЦІЇ, ЯКІ ПОЛІПШУЮТЬ РОБОТУ АГРОНОМІВ ТА ДОПОМАГАЮТЬ ВЕСТИ БІЗНЕС МАКСИМАЛЬНО ЕФЕКТИВНО, 
ВПРОВАДЖУЄ ГРУПА КОМПАНІЙ «VITAGRO». СТАН ПОСІВІВ ВИЗНАЧАЮТЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ДРОНІВ, ПІСЛЯ ЧОГО 
ПЕРЕДАЮТЬ ІНФОРМАЦІЮ НА СПЕЦІАЛЬНУ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМУ.  ТАКИМ ЧИНОМ ФАХІВЦІ ДИСТАНЦІЙНО МОЖУТЬ 
КЕРУВАТИ АГРОПРОЦЕСОМ.

НАВЧАЛИСЯ ІНЖЕНЕРИ
Ефективність навчань, які проводяться з інжене-

рами кластерів, підтверджується на практиці. Тож до-
цільність таких заходів не викликає сумнівів. Ось і не-
щодавно в Волочиську провели чергове навчання для 
інженерів, під час якого були порушені найбільш злобо-
денні питання, які цікавлять фахівців цього напрямку.

Як розповів керівник департаменту агротехніки Гру-
пи компаній «VITAGRO» Михайло Чайківський, план 
навчань передбачав, зокрема, питання on-line замов-
лень сервісної служби та подання аварійних заявок. 
Звернули також увагу на проблематику бухгалтерсько-
го обліку. Крім того, інженери кластерів «Волинь», 
«Зоря», «Полісся», «Товтри», «Хмельницький», «Цен-
тральний», сільськогосподарської дільниці «Котелян-
ка» разом з керівником департаменту агротехніки про-
вели аналіз складських залишків  запасних частин за 
видами техніки.

- Наше навчання було корисним і продуктивним, 
адже змогли почути відповіді лекторів на свої запитан-
ня, змогли  дізнатися про новації співпраці з сервісною 
службою, - ділиться враженнями Сергій Добуш, інже-
нер кластеру «Центральний».

- Завжди із задоволенням беру участь у таких нав-

чаннях, адже в процесі роботи з’являються певні ню-
анси, які хочемо з’ясувати, які, можливо, одразу не по-
трапили в поле зору. Тому на таких ось зібраннях, де 
кожен з колег може висловити свою думку, поставити 
запитання, де розкривається проблематика і шляхи її 
розв’язання, багато можна почерпнути, - додає Віталій 
Гончар, інженер кластеру «Товтри».

- Тримаючи руку на пульсі новацій в інженерній 
службі, в дотичних до неї службах, ми плануємо кожне 
наступне навчання, - підсумовує Михайло Чайківський. 
– Крім того, обов’язково дослуховуємося до побажань 
наших слухачів з тим, аби кожне навчання було ще 
більш насиченим і продуктивним.



№ 6 (82)  ЧЕРВЕНЬ 20204

ТЕХНІКА У ПОВНІЙ ГОТОВНОСТІ

Механізатор  Павло 
Ніколайчук із сусіднього 
села Білогородка Дубен-
ського району.  Пра-
цював в колгоспі з 1992 
року. А два роки тому 
з утворенням кластеру 
«Волинь» залишився 
тут. Нині він керує сучас-
ним трактором «Джон-
Дір»: 

– Для нас створе-
ні хороші умови праці. 

Зараз ремонтуємо техніку, готуємо до жнив і до осінніх 
робіт. Якщо порівнювати, як було раніше, то, звісно, 
нині все зовсім інакше. У нових тракторах кондиціоне-
ри, комп’ютери. Техніка новітня, краще обробляє грунт, 
культиватор - 12-тиметровий, американського вироб-
ництва. Механізатори задоволені, адже зарплата висока, 
хто старається, заробляє дуже добре.

На тракторній бригаді вишикувалися в ряди комбай-
ни, сівалки, трактори. Окремі з них вже готові до виходу 
в поле.  

– Ремонт провели якісний, всі необхідні запчастини 
надійшли, комбайнери, механізатори ставляться до ре-
монту дуже добросовісно. Вони знають, як працювати-
муть, таку й зарплату отримають, – розповідає головний 
інженер кластеру «Волинь» Василь Жаборецький. -  Ма-
ємо  8 комбайнів: 5 «Джон-Дірів» і 3 «Кейси». Мабуть, 
на період жнив будемо ще залучати додаткові комбайни. 

Зараз у полі працюють обприскувачі,  культиватори 
і машини, що підвозять воду. Є сівалки, грунтообробна 
техніка, трактори та вантажні автомобілі, загалом 150 
одиниць для забезпечення всього комплексу польових  
робіт. На підприємстві 85 водіїв, механізаторів та ком-
байнерів, які обслуговують техніку. До речі, технічний 
парк у кластері «Волинь» постійно поновлюють. 

А ще в період карантину працівників довозять до ро-
бочих місць або забезпечують пальним тих, хто добира-
ється власним транспортом.  Комбайнер Олег Мірута із 
села  Гонорати Радивилівського району у кластері «Во-
линь» другий рік. Практику роботи на комбайні здо-
бував на власному комбайні, але, посміхається, він не 
зрівняється із цими комбайнами. Та й зрозумів селянин, 
що тут в господарстві заробить більше, ніж самотужки. 
Каже, родина задоволена і його місцем роботи і тим, як з 
комбайнером розраховуються.  

- Політика нашої аграрної компанії полягає в тому, 
щоб завжди дбати про своїх працівників, створювати 
належні робочі місця і умови праці, – говорить дирек-

тор кластеру «Волинь» Олег Шаргородський. - Тому ми 
сьогодні упорядковуємо нашу центральну базу, де роз-
міщений центральний офіс, техніка, склади. Підібрана 
згуртована команда спеціалістів. У планах на цей рік - ре-
конструкція ангару під комбайни, реконструкція складів, 
запчастин і  мінеральних добрив, боксів для зберігання 
техніки і облаштування навісу під зберігання сільсько-
господарської техніки в зимовий період. 

Завершили впорядкування заводу з виробництва до-
брива «кас», заправної станції. Незабаром закінчимо 
будівництво кімнати для прийому громадян з тим, щоб 
людям було зручно було звертатися і отримувати необ-
хідну інформацію, довідки тощо. База - це головне, але 
ми  працюємо також над тим, щоб покращити роботу в 
напрямку рослинництва, відшліфувати всі технологічні 
моменти, вивчити специфіку умов господарювання на 
цій території з тим, щоб отримувати максимальні врожаї.

У компанії роблять все, аби зацікавити українців пра-
цювати на своїй землі.  Висока зарплата – один із вагомих 
стимулів, які спонукають кваліфікованих комбайнерів 
не шукати долі в чужих країнах. Тож зараз у господарстві 
немає дефіциту кваліфікованих кадрів. Людей тут ціну-
ють і створюють належні умови праці.

- Днями у нашому Сутко-
вецькому відділку завершили 
другий обробіток соняшника. 
Нам пощастило, бо вже на-
ступного дня пішли проливні 
дощі, а вони стають на за-
ваді виходу в поле, - розпо-
відає Василь Миколайович 
Шматлай, який з 1982 року 
незмінно працює у Сутківцях 
агрономом. – Завершили об-
робіток фунгіцидами сої, куку-
рудзи. 

Спостерігаємо за посівами 
озимої пшениці, озимого рі-
паку. У порівняні з минулим 
роком посіви цих культур 
дещо слабші. Шкоди завдали 
їм приморозки. Негативно по-
значилися приморозки і на по-
сівах кукурудзи та соняшника, 
але зараз, бачимо, процес роз-
витку налагодився, рослини 
«підтягуються» до тих показ-
ників розвитку, які мають бути 
на даний час.

Переживаємо, що через 
дощі можуть зазнати хвороб 
посіви озимої пшениці. Хво-
роби, спричинені високою 
вологістю, можуть уразити 
також посіви соняшника, сої, 
тому пильно спостерігаємо за 
ними, аби швидко приймати ті 
чи інші рішення.

Цього року у відділку по-
сіяли соняшника 1800 гектарів, 
кукурудзи - 1200 гектарів. Ми 
надіємося, що в результаті ці, 
основні на сьогодні культури в 
Сутківцях, порадують щедрим 
врожаєм. Озимі, на жаль, бу-
дуть трохи слабшими, саме 
через несприятливі погодні 
умови.

Добре, що компанія пов-
ністю забезпечуємо усі клас-
тери  мінеральними добри-
вами, засобами захисту 
рослин. Маємо надію, що цього 
року наш відділок отримає ще 
й новий культиватор, нові дис-
кові борони.

Відколи працює у Сутківцях 
Група компаній «VITAGRO», 
суттєво змінилися і технології, 
і техніка. Це дає можливість 
працювати по-сучасному. 
Рівномірний посів, належний 
догляд за культурами, висо-
копродуктивна техніка – від-
повідно отримуємо високі ре-
зультати. Життя на місці не 
стоїть, з’являються нові препа-
рати, наука рухається вперед, 
і агрономи компанії намага-
ються йти в ногу з часом, - під-
сумовує Василь Миколайович 
Шматлай.                                       

ІТИ В НОГУ З 
ЧАСОМ

СКЛАД ДЛЯ ДОБРИВ – СВОЇМИ СИЛАМИ
Склад мінеральних добрив – но-

вий об’єкт, який з’явився на терито-
рії Сутковецького відділку компанії, 
що належить до кластеру «Хмель-
ницький».

- Не так давно, ми змогли свої-
ми силами звести склад мінераль-
них добрив і розмістити неподалік 
ємності для зберігання рідких мі-
неральних добрив, - розповідає ке-
рівник відділку Микола Паращин. 
– Ось ці п’ять великих ємностей для 
рідких добрив тривалий час були 
встановлені в іншому місці. Проте 
там відсутня охорона, та й розташу-
вання цього складу було не надто 
зручним. 

Раніше мали у відділку чотири 
невеличких приміщення, у різних 
бригадах, де зберігали добрива, - 
продовжує Микола Петрович. – Та 
прийшли до рішення, що доцільні-
ше збудувати один просторий склад, 
з дотриманням усіх  необхідних ви-

мог, а поряд розмістити ємності для 
рідких добрив, щоб все, як кажуть, 
було під рукою, щоб склади були  
під охороною, щоб могли чітко кон-
тролювати використання добрив. 

Заразом зробили майданчик, 
куди зручно заїжджати транспорту, 
де зручно проводити завантаження.

Варто додати, що роботи у від-
ділку вели господарським способом 
- використали матеріали з розібра-
них приміщень, залишки їх від по-
передніх будівельних робіт. Плити, 
каркаси – все знайшли тут, на гос-
подарстві. А тривали роботи над 
його  будівництвом лише три місяці, 
з лютого по квітень. 

В будь-яку погоду сюди зможе 
заїхати транспорт, адже проклали 
бетонну дорогу до складів, тож опа-
ди не стануть цьому перешкодою.

- Такий просторий гарний склад 
служитиме довгі-довгі роки, - підсу-
мовує Микола Паращин.

НА ТРАКТОРНІЙ БРИГАДІ У СЕЛІ ВЕРБА ВЕДУТЬ ПІДГОТОВКУ ТЕХНІКИ ДО МАЙБУТНІХ ЖНИВ. РЕТЕЛЬНО ОБСТЕЖУЮТЬ 
КОМБАЙНИ, ЖАТКИ, ТРАКТОРИ, ВАНТАЖНІ АВТОМОБІЛІ ТА ІНШУ  ТЕХНІКУ.
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СУЧАСНИЙ СВИНОКОМПЛЕКС У ЗАЙЧИКАХ

Сучасний комплекс площею 
дев’ять з половиною тисяч квадра-
тів. Ще кілька років тому ця терито-
рія обростала бур’янами, пригадує 
староста Валерій Олійник. Колишній 
автотракторний парк придбала Гру-
па компаній «VITAGRO», відтак тут 
облаштували потужний репродук-
тор.

- Раніше тут була дуже занедбана 
територія. Мало хто й вірив, що на 
цьому місці може з’явитися такий 
чудовий свинокомплекс, де зможуть 
працювати жителі наших сіл, - каже 
Валерій Олійник.

Комплекс складається з чотирьох 
закритих свинарників, що з’єднані 
перехідними галереями, а також з 
господарських будівель. Розміщена 
тут і лагуна закритого типу, що стри-
мує випаровування та запахи від від-
ходів. Сама ж ферма, де утримують 
понад 10 тисяч тварин, оснащена за 
останнім словом техніки.

Олег Пономаренко, керуючий 

свинотоварною фермою, розповідає: 
«Європейське обладнання, системна 
вентиляції, яка очищає повітря від 
пилу, аміаку, температурний кон-
троль – все це сучасні технології, 
які застосовуються на цьому свино-
комплексі.

Розподілена ферма на кілька від-
ділень. У цьому, приміром, відбува-
ється штучне запліднення тварин.  
Коли минає 21 день  – їм проводять 
ультразвукове дослідження та пере-
водять у цех очікування. Пологи – 
теж в окремому, спеціально облаш-
тованому приміщенні.

Коли поросята трохи міцнішають 
– їх переводять у відділ дорощуван-
ня. За здоров’ям кожної тваринки 
пильно стежить ветеринарний лікар.

- Ми дуже уважно спостерігаємо 
за здоров’ям тварин. Якщо знаходи-
мо хвору, одразу беремося за ліку-
вання. 

Сьогодні, до прикладу, опороси-
лися 27 свиноматок і вже з першого 
дня появи на світ поросят я зобов’я-

заний вести посилений контроль за 
їх станом, - розповідає ветлікар Ігор 
Ковалик. 

А Катерина Свистун, оператор 
свинокомплексу, пригадує, що її 
батьки працювали в колгоспі. Умо-
ви праці тоді були досить важкими, 
не порівняти з тими, які створені на 
їхньому сучасному свинокомплексі. 
Тож вона дуже задоволена можли-
вістю працювати тут. «Стабільна ро-
бота поряд з домом, стабільна зарп-
лата. Свинокомплекс для нас – одні 
плюси», - каже вона.

Про плюси роботи на свинокомп-
лексі говорить Віталій Швець. Він 
одинадцять років очолював колиш-
нє господарство в Зайчиках. А кіль-
ка років тому доєднався до команди 
«VITAGRO».

- У наш час з роботою в селі важ-
ко. А свинокомплекс дає можливість 
заробляти і не покидати село в пошу-
ках заробітку. Він дуже вигідний для 
сільських жителів, - наголошує він.  

Суттєві бонуси від роботи 
«VITAGRO» отримує уся місцева 
громада. Це - і робочі місця, і над-
ходження до бюджету. До речі, у 
Волочиському районі розташова-
ний  ще один репродуктор – у селі 
Богданівка. А також у Свіршківцях 
на Чемеровеччині та в селі Гвардій-
ське Хмельницького району. Напря-
мок тваринництва у Групі компаній 
«VITAGRO» продовжують активно 
розвивати, аби невдовзі вийти на но-
вий, ще потужніший рівень.

ЩОБ БУЛИ З ВОДОЮ ТА ГРАЛИ У ФУТБОЛ
- Великою проблемою для Скали-Подільської тривалий 

час було водопостачання. Якщо, до прикладу, в одній ча-
стині містечка, яку називають «Городок», забезпечення 
водою більш-менш хороше, то в центральній частині, осо-
бливо, у час масового використання, воно вкрай погане, 
- розповідає керівник селища Скала-Подільська на Тер-
нопільщині Віктор Мирончук. – Тож головним завданням, 
яке хочемо реалізувати до кінця літа, – прокладення 
водної траси від «Городка» до «Центру» та введення в 
дію ще однієї свердловини. Це дасть можливість забезпе-
чити цілодобове постачання води для споживачів. 

Суттєву допомогу в реалізації цієї важливої справи 
надає Група компаній «VITAGRO». Завдяки нашому ін-
вестору зможемо прокласти майже тисячу погонних ме-

трів труб для водопо-
стачання, - каже Віктор 
Павлович. – І це справді 
відчутна підтримка для 
нашої громади. 

Варто згадати, що 
компанія приділяє й увагу нашому футбольному клубу. Усі 
ми радіємо перемогам наших футболістів, які в першій лізі 
змогли вибороти почесне ІІІ місце. Фінансову підтримку 
для тренувань футболістів надала компанія «VITAGRO».

Завдяки їй місцева школа отримає новий дидактичний 
матеріал для облаштування одного з кабінетів. Активна 
участь «VITAGRO» в житті громади заслуговує особли-
вого схвалення, - додає Віктор Мирончук.

- Висока відповідаль-
ність сільгоспвиробників 
проявляється не лише в 
господарських питаннях, 
а й у їх участі в розвитку 
соціальної сфери сіль-
ських територій, - зауважує 
староста села Пирогівці 
Хмельницького району 

Володимир Чернюк. – Хоч на території нашого села Група компаній 
«VITAGRO» не має орендованих земель, проте Пироговецька гро-
мада відчуває значну підтримку відомого на Хмельниччині сільгосп-
виробника – Групи компаній «VITAGRO». Наведу кілька прикладів. На 
пожвавленій трасі вздовж села була гостра потреба встановити світ-
лофор. На виготовлення проекту необхідно було 40 тисяч гривень, і 

ці кошти надала компанія. Крім того, 120 тисяч виділила «VITAGRO» 
для проведення мережі освітлення на трьох сільських вулицях. Нині ці 
роботи вже розпочали і невдовзі ці вулиці у вечірній час освітлювати-
муться, - розповідає Володимир Анатолійович. – А коли в одній із сімей 
нашого села сталося нещастя – потрапила у дорожньо-транспортну 
пригоду дитина, то на її лікування компанія надала 30 тисяч гривень. 
Цей жест свідчить про небайдужість до чужої біди, про готовність 
прийти на допомогу в важку хвилину.

Дякує компанії «VITAGRO» за фінансову підтримку капітан місцевої 
футбольної команди Віталій Радько.

- Ми виїжджаємо на змагання, тож кошти дуже потрібні. Вдячні 
компанії за увагу до спорту, спортсменів, за популяризацію здорового 
способу життя. Якщо спорт, фізкультура в селі матимуть підтримку, то 
до нас долучатимуться все більше школярів, молоді. Та й перемог у 
наших футболістів буде ще більше.

ДОБРІ СПРАВИ ДЛЯ ГРОМАДИ

МІНІМУМ РУЧНОЇ ПРАЦІ, МАКСИМУМ КОМФОРТУ. СУЧАСНИЙ 
СВИНОКОМПЛЕКС ГРУПИ КОМПАНІЙ «VITAGRO» ПРАЦЮЄ У СЕЛІ ЗАЙЧИКИ 
ВОЛОЧИСЬКОГО РАЙОНУ. ТАМ УТРИМУЮТЬ ПОНАД 10 ТИСЯЧ ГОЛІВ СВИНЕЙ. 
ПРИ ЦЬОМУ МАЙЖЕ УСІ ПРОЦЕСИ НА КОМПЛЕКСІ АВТОМАТИЗОВАНІ. 
ПРАЦІВНИКИ ЗАПЕВНЯЮТЬ, ЩО РОБОТА ЇМ – В ЗАДОВОЛЕННЯ.
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ОНОВЛЮЄТЬСЯ ШКОЛА, ЗМІНЮЄТЬСЯ СЕЛО

«ВОЛИНЬ» НА БОЦІ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДИ

Директор Полянської школи у Волочиському 
районі Валентина Мельник ділиться приємною но-
виною: в приміщенні закладу завершили ремонт ко-
ридорів.

- Зовсім інший вигляд мають тепер наші кори-
дори, обкладені плиткою стіни, підлога. Нові, гарні, 
аж любо глянути. Такий ремонт вдалося провести 
завдяки компанії «VITAGRO», яка приділяє нашому 
закладу постійну увагу, - каже Валентина Миронів-
на. – Не так давно допомогли встановити нові вми-
вальники, придбали нові штори та загалом допомо-
га компанії нашому закладу дуже відчутна.

Надалі плануємо ремонт актового залу, де теж по-
трібна заміна підлоги, декоративна штукатурка стін 
і так далі. Знову-таки будемо звертатися до компа-
нії, щоб допомогли реалізувати цей задум. Сільські 

школи особливо потребують підтримки і ми вдячні, 
що «VITAGRO» не відмовляє, а всіляко сприяє на-
шому закладу, - підсумовує директор школи.

Високо оцінює співпрацю з Групою компаній 
«VITAGRO» і староста Ганна Басистюк.

- Соціальна відповідальність інвестора є ви-
значальною в багатьох справах задля громади. А 
«найсвіжішим» прикладом стане прокладання 190 
метрів бруківки від автобусної зупинки, біля шко-
ли, магазину. Такий тротуар у людному місці дуже 
необхідний і матеріали – бруківку, поребрики, ще-
бінь закупимо за кошти, які надійшли від компанії 
«VITAGRO».

Життя щоразу підносить нові потреби і дуже до-
бре, що в нашому рухові вперед є на кого сподівати-
ся, - наголошує Ганна Володимирівна. 

- Впродовж останніх двох років, відколи працю-
ємо на цій території, ми збільшували  орендну пла-
ту. Окрім цього, збільшили спектр послуг у виплаті 
орендної  плати, – розповідає директор кластеру 
«Волинь»  Олег Шаргородський. – Розробили й 
соціальну програму, за якою, крім орендної плати, 
надаємо пайовикам послуги. 

Вважаємо своїм обов’язком турботу про  об’єкти  
соціальної сфери на території сіл, де ведемо госпо-
дарську діяльність. Намагаємося брати участь у всіх 
подіях, що відбуваються у житті кожного села, на-
даємо всебічне сприяння. 

Село Верба Дубенського району – одне із цен-
тральних населених пунктів, де працює кластер 
«Волинь». Голову сільради Ірину Івашинюту заста-
ємо в робочому кабінеті.  

- Із Групою компаній «VITAGRO» та кластером 
«Волинь», який працює на території сільської ради з  
липня 2018 року, у нас дуже гарна і тісна співпраця. 
Задоволені всі сільські жителі і не помилюся, якщо 
висловлю загальну думку. В селі багато таланови-
тих дітей. Є танцюристи, музиканти, спортсмени. І 
кластер «Волинь» сприяє у реалізації дитячих пла-
нів. Вони підтримують наших обдарованих діток, і 
мене це дуже тішить як сільського голову. Кластер 
завжди надає транспорт, щоб ми могли довезти ді-
тей на різні конкурси, виступи. До прикладу, зав-
дяки допомозі компанії  своє вміння демонстрували 
і танцювальний колектив, і юні спортсмени.  

 До речі, наші спортсмени, майстри спорту, за-
ймають призові місця і на районних, і на обласних, 
і всеукраїнських змаганнях, навіть є призери світо-
вого рівня.  Невдовзі плануємо турнір з міні-футбо-
лу. Завдяки нашому аграрному партнеру, ми змогли 
придбати все для того, щоб цей турнір відбувався на 
належному рівні. 

Допомагає кластер і місцевій школі, виділяючи 
кошти на ремонт. Співпраця у нас дуже хороша.  А 
ще «Волинь»  організовує дуже гарні свята, де від-
значають всіх учасників АТО, а це 56 чоловік, вете-
ранів праці, всі соціальні заклади. Також аграрії на-
дають допомогу родинам пайовиків при народженні 
дитини, на лікування, та в хвилини смутку. Отриму-
ють пайовики орендну плату одну із  найбільших, 
а компанія сплачує податки в наш бюджет, це теж 
відчутна допомога, – підсумовує сільський голова.

Біля сільської ради зустрічаємо місцевого футбо-
ліста Руслана Озірського. Він радіє, що в найближчі 
вихідні розпочинають свій кубок прем’єр-ліги, для 
участі в якому зареєструвалося вже 10 команд. 

– Хочу подякувати від імені всіх спортсменів 
Верби Групі компаній «VITAGRO» та кластеру «Во-
линь». Бо. якби не було їхньої підтримки, спорт у 
нас такими темпами не розвивався б. Вони допо-
магають транспортом, фінансують придбання ін-
вентаря на турнір з міні-футболу: сітку футбольну, 
м’ячі,  нагороди, кубки, грамоти, медалі. На терито-

рії сільської ради є дві команди: футбольний клуб 
«Верба» і ФК «Темп». Допомогли і нашим гирьови-
кам обладнанням, в перевезенні. Ми і в подальшому 
надіємося на співпрацю та допомогу компанії.

Отже, аграрне підприємство стало частиною гро-
мади, допомагаючи розв’язувати проблемні питан-
ня, сприяючи розвитку сіл, освіти та спорту. Своїми 
щоденними діями кластер «Волинь» укріплює в лю-
дях віру в те, що рідна земля найбагатша, що люди 
тут найкращі і ця, здавалося б, не дуже перспектив-
на територія, таки має хороше майбутнє.     

УРОКИ ЛЮДЯНОСТІ

КЛАСТЕР «ВОЛИНЬ» -  ПРАЦЮЄ НА ТЕРИТОРІЇ РАДИВИЛІВСЬКОГО ТА ДУБЕНСЬКОГО РАЙОНІВ РІВНЕНЩИНИ. ОСБЛИВУ 
УВАГУ ТУТ ПРИДІЛЯЮТЬ ПАЙОВИКАМ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ У 44 НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ.  

Я часто  думаю про те, що як би не 
складалися обставини, яких би змін не 
зазнало наше життя, все одно чимала 
кількість наших вихованців залишати-
меться працювати в рідному селі, бу-
дуть відданими йому, як і їхні батьки. Не 
всі ж переїдуть у міста чи подадуться за 
кордон. Хтось має приносити користь 
на тій землі, яка його зростила. І я пе-
реконана: чим більше уваги зможемо 
приділяти сільським освітнім закладам, 
чим більшою буде турбота про сіль-
ських учнів, тим ефективнішим буде 
результат наших очікувань.

Я з великою цікавістю спостерігаю 
за роботою Групи компаній «VITAGRO», 
яка своїм авторитетом, діловитістю, но-
ваторством популяризує сільське гос-
подарство та всі професії цієї галузі.

Та головний урок, який підносить, 
мабуть, усім жителям Вілії Група ком-
паній «VITAGRO» - це урок людяності. 
Він – в турботах про ветеранів війни і 
праці, в допомозі пайовикам, сільським 
школам і так далі. Як тільки розпо-
чала компанія «VITAGRO» обробляти 
землі в нашому селі, відразу поцікави-
лася її представники нашим освітнім 
закладом, його потребами. З тих пір 
і зав’язалися наші дружні стосунки. 
Відтак у школі з’явилися нові двері, про-
ектор. Для господарських потреб по-
дарувала «VITAGRO» нам бензокосу. 
Щороку забезпечують нас фарбою для 
проведення косметичного ремонту.

При школі діє секція з баскетболу, 
то м’ячі для занять наших спортсменів 
стали дуже хорошим подарунком від 
компанії. 

Приємно, що переможців олімпіад, 
конкурсів «VITAGRO» теж нагороджує 
під час урочистостей, зокрема, коли 
відзначаємо День села. Ці вітання 
стають хорошим стимулом навчатися і 
перемагати.

А вихованці дитячого садочка раділи 
новим іграшкам, які також придбала 
«VITAGRO».

Як набирається крапля за краплею 
глек свіжої води, так защораз ми пере-
конуємося в благородних намірах ком-
панії щодо села та його жителів. Саме 
так і зростає авторитет «VITAGRO», на 
яку ми покладаємо великі надії на май-
бутнє.

З повагою
Ольга Ліщенко,

директор Вілійської
ЗОШ І-ІІІ ступенів

Острозького району
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РОБОТУ ТРЕБА ВИБИРАТИ ЗА ПОКЛИКАННЯМ

СТАРАЛАСЬ, ЩОБ ЗАСЛУЖИТИ ДОБРЕ СЛОВО

Саме до таких і належить Віктор Грама, 
агроном села Котелянка Полонського райо-
ну. По закінченні з відзнакою Кам’янець-По-
дільського сільгоспінституту Віктор Анатолі-
йович за направленням розпочав працювати 
в одному з господарств Полонського району. 
А за деякий час перейшов в село Котелянка, у 
відомий та успішний на той час СВК «Зоря». 
Вже минуло тридцять чотири роки, як тру-
диться Віктор Анатолійович в сільському  
господарстві, не зраджуючи агрономічному 
фахові. 

- Різні були пропозиції впродовж цих ро-
ків. Пропонували роботу в партійних орга-
нах. Але я назавжди запам’ятав пораду сво-
го наукового керівника про те, що роботу 
треба вибирати за покликанням і лише тоді 
матимеш від неї задоволення, - каже Віктор 
Грама. – Пропонували й свого часу очолити 
управління сільського господарства. Проте 
кабінетна робота ніколи не зрівняється з тим 
відчуттям, коли ти у полі, коли ти бачиш ре-
зультат своїх зусиль. Коли ти радієш за посі-
ви чи переживаєш за них, коли міркуєш, які 
кроки будуть правильними, щоб вирішити 
якісь складні ситуації. Все це має значення. І 
ці тонкощі може відчути лише душа агроно-
ма, - додає Віктор Анатолійович.

Можливо, тому він називає професію 
агронома творчою, акцентуючи увагу, що 
кожен наступний рік не подібний на попе-
редній, що новації в агрономії змушують і 
фахівців поспішати за прогресом, вдоскона-
люватися, досліджувати.

- Ми переживали дуже непрості часи, 
коли був дефіцит засобів захисту рослин, до-
брив, пально-мастильних матеріалів. Коли 
місяцями люди змушені були обходитися 
без заробітної плати. На щастя, той період 
позаду. І коли в Котелянці почала господа-

рювати Група компаній «VITAGRO», у нас 
наче відкрилося друге дихання. Бо, якщо для 
твоєї роботи є все необхідне, якщо створені всі 
умови, то можна плідно працювати. Насіння, 
яким забезпечує нас компанія – найкраще. 
Засоби захисту рослин, добрива – також. Ми 
бачимо, що в змозі виростити врожаї, про які 
колись і не мріяли. Я й не думав, що матиму 
від роботи таке велике задоволення, - розпові-
дає агроном. – Дивлюся на котелянські поля зі 
сподіваннями на хороші врожаї. Бо ж догляд 
за посівами провели належний – підживили 
культури, провели обробіток від хвороб.

У господарстві маємо понад 270 гектарів 
соняшника, понад 590 гектарів кукурудзи, 90 
гектарів – ячменю. І завдяки Групі компаній 
«VITAGRO» практикуємо вирощування гар-
бузів на понад 450 гектарах.

Як відомо, в Котелянці працює молочно-то-
варна ферма, тож для забезпечення поголів’я 
кормами, висіваємо й трави на сінаж. Якраз 
зараз проводимо заготівлю сінажу. Дощі тро-
хи призупинилися, думаю, впораємося з цим 
завданням у заплановані строки.

Він зізнається, що робота не залишає часу 
на відпочинок, не завжди можуть рідні розра-
ховувати на його допомогу в домашньому гос-
подарстві, проте взаєморозуміння, яке панує в 
їхній сім’ї, стає отією надійною опорою, якої 
потребує кожна людина.

- Дружина Валя, бухгалтер за освітою, - мій 
надійний тил, вона завжди зрозуміє, підтри-
має. Донька Марина, син Андрій, онуки Іван-
ко та Златочка – це найдорожче, що дає на-
тхнення в житті, що є для мене цілим світом, 
- каже Віктор Грама. – Не знаю, яку професію 
оберуть мої дорогі онуки в житті, але бажаю їм 
від усього серця, щоб свою роботу вони люби-
ли так, як люблю її я.

- Я й не зчулася, де взялися ті 
роки, коли стала бабцею. Бо минуле 
перед очима постає так, ніби вчора 
усе те було.

Ганна Миколаївна розповідає, 
що по закінченні семирічки одра-
зу пішла на роботу в їхній місцевий 
колгосп. Батько загинув на фронті, 
а мамі з чотирма дітьми доводилося 
дуже важко.

- Не знали, чи зможемо колись 
хліба наїстися вдосталь. Бо біднота 
була. Чоловічої руки так не вистача-

ло. Скільки сліз виплакали за бать-
ком. Дотепер в сім’ї збереглася по-
хоронка, яку принесли в нашу хату, 
- розповідає Ганна Трубай. – На ро-
боті ж старалася за двох, аби ніколи й 
ніхто поганого слова не сказав. Знає-
те, навіть не за гроші думали, а щоб 
бути у передовиках, щоб добре слово 
про тебе на зборах сказали, щоб по-
хвалили перед усіма. І мені вдавало-
ся бути серед перших, 12 років пра-
цювала ланковою, потім дояркою – і 
на Дошці пошани мій портрет був, і 
Почесні грамоти вручали.

Хоч село наше невеличке, а кол-
госп тоді очолював справжній хазя-
їн – Марко Васильович Хома, який 
і пилораму збудував, і цегельний за-
вод, і млин. Пам’ятаю, як сотні під-
вод приїздили до сільського млина, 
для людей тут і про  ночівлю подба-
ли, збудували приміщення, щоб було 
де перечекати.

Пізніше колгосп приєднали до 
Гвардійського. Умови роботи тоді 
були важкими, все вручну. Норму 
буряків, бувало, до ночі сапали. До-
бре, що свекруха (світла їй пам’ять) 
допомагала по господарству, за діть-

ми дивилася. З нею ми жили мирно, 
дружно, ніколи й слова поганого 
одна одній не сказали. Згадую її лише 
з добром і бажаю, щоб в усіх сім’ях 
були такі стосунки, коли живуть у 
злагоді та любові.

Пощастило мені й з дітьми, - про-
довжує Ганна Миколаївна. – Разом з 
чоловіком Василем, на жаль, вже по-
кійним, виховали дві доньки – Валю 
і Лєну, сина Валерія. Кожен з них має 
хату в Доброгорщі, бо рідна земля 
найліпша. Турбуються про мене, не-
суть все смачненьке. І я думаю: хоч 

на старості Бог послав мені достаток 
та велику радість, яку маю від своїх 
дітей, чотирьох онуків, трьох прав-
нуків. Шкода лише, що здоров’я під-
водить. Не можу вже господарство 
тримати, хіба що кури. А раніше кру-
тилася, як дзиґа: і на роботі, і вдома, 
і на базари їздила, щоб копійку заро-
бити та дітей одягнути. І навіть час 
на вишивання знаходила. Скільки 
рушників маю, що й сама дивуюся, 
коли встигла вишити. 

Але, як кажуть, кожному віко-
ві своє. Добре, що про нас, старих 
людей, не забувають, що нас ша-
нують. Це я кажу про компанію 
«VITAGRO», якій віддала земельні 
паї. Любо глянути – поля оброблені, 
без бур’янів, зразу видно, що добрі 
хазяї прийшли. І розраховуються з 
нами по-людськи, нема чого Бога 
гнівити. Та й подарунки від компа-
нії отримуємо. А коли у когось біда, 
не приведи Господи, звертаються до 
керівників і їм допомагають. Жодно-
го разу я не пожалкувала, що відда-
ла пай «VITAGRO». Бо це – надій-
на компанія, - каже на завершення 
80-річна Ганна Трубай.

НЕ ЧАСТО ЗУСТРІЧАЄШ ЛЮДЕЙ, ЯКІ У СКЛАДНІЙ, НЕНОРМОВАНІЙ, ІНОДІ Й ВИСНАЖЛИВІЙ, РОБОТІ, ВСЕ ОДНО БАЧАТЬ БІЛЬШЕ ПОЗИТИВНИХ МОМЕНТІВ І ВВАЖАЮТЬ ЇЇ 
ПОДАРУНКОМ ДОЛІ.

ХОЧ КОГО У ДОБРОГОРЩІ ЗАПИТАЙТЕ: «ДЕ ЖИВЕ БАБУСЯ ГАНЯ?» - ОБОВ’ЯЗКОВО ВКАЖУТЬ НА ХАТУ ГАННИ МИКОЛАЇВНИ ТРУБАЙ. 
БО В СЕЛІ ЇЇ ТАК І КЛИЧУТЬ, ПО-ДОМАШНЬОМУ, ТЕПЛО ТА НІЖНО – БАБЦЯ ГАНЯ.



№ 6 (82)  ЧЕРВЕНЬ 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 № 29586

Таку назву має фольклорний ансамбль села Шмирки 
Волочиського району, заснований ще у 1967 році. Хоч 
стільки років збігло відтоді, як вперше вийшли на сцену 
палкі шанувальники української пісні, а кращі традиції, 
започатковані у той далекий час, живуть і нині. З 1967 по 
1993 рік директором сільського Будинку культури був 
Микола Антонович Сліпчук, який вніс вагомий внесок в 
розвиток сільської культури, художньої самодіяльності. 
Недаремно талановитий організатор, керівник був наго-
роджений золотими медалями за перемогу колективу в 
республіканському огляді-конкурсі в 1970 році та Все-
союзному конкурсі в 1985 році. Аматорський колектив 
зі Шмирок був учасником і відомої на той час телевізій-
ної програми «Сонячні кларнети». Словом, культурне 
життя Шмирок, було насиченим та різноманітним. Тож 
Сергій Бачок, який нині є директором Шмирківського 
будинку культури, художнім керівником аматорського 
колективу «Шмирівські забавлянки», збереження спад-
щини, яка залишилася від попередників, вважає справою 
свого життя.

- У культурі працюю майже 30 років, двадцять п’ять 
з них очолюю наш Шмирківський будинок культури. 
Правда, довелося мені попрацювати три роки в колгоспі, 
на тракторі, на комбайні. Але бажання присвятити себе 
культурі взяло гору. Заочно закінчив з відзнакою Кам’я-
нець-Подільське культосвітнє училище, відділення на-
родних інструментів, і влився у колектив Будинку куль-
тури, - розповідає Сергій Тимофійович. – «Шмирківські 
забавлянки» - своєрідна родзинка нашого села, адже ко-
лектив бере участь у всіх культурних заходах села, райо-
ну, області. Не один рік у Шмирках проводилося свято 
Івана Купала, куди з’їжджалися представники різних сіл 
та міст. Гучні аплодисменти, теплі відгуки додавали нам 
натхнення й бажання вражати  новими піснями, новими 
знахідками. Торік брали участь у Святі села в Зозулин-
цях Красилівського району і, бачимо, що наш репертуар 
подобається людям, багато хто запитує, звідки такі пі-
сенні твори. Ще мої попередники впродовж своєї роботи 
старанно записували народний фольклор, пісні, які ви-
конували бабусі. Дотепер збереглися ті матеріали, і для 
нашого колективу – це своєрідна скарбниця, яку вивчає-
мо і якій даємо друге життя.

Нині у складі колективу 16 чоловік. Вчителі місцевої 
школи, вихователі дитячого будинку сімейного типу, 
швеї, бібліотекар, працівники старостату, інші об’єд-
налися для збереження української пісні, для того, аби 
свою велику любов до фольклору прищепити й своїм 
глядачам. Одним із найголовніших здобутків усього са-
мобутнього колективу стало присвоєння йому звання 

«Народний» у 2011 році.
- Велику допомогу нашому колективу, Будинку 

культури надає Група компаній «VITAGRO», - розпо-
відає Сергій Бачок. – Свого часу допомогли нам при-
дбати сценічні костюми, сприяють у поїздках на різні 
виступи. Зрештою, у заходах, які проводить компанія 
«VITAGRO», бере участь і колектив із Шмирок. Люди 
повинні мати духовну розраду, радість. Розуміючи це, 
«VITAGRO» завжди підтримує творчі колективи, праців-
ників культури, талановиті особистості. 

У минулому році я звернувся до Петра Петровича Ла-
базюка з проханням придбати новий баян іноземного 
виробництва. І генеральний директор Групи компаній 
«VITAGRO» дотримав слова. Тепер баян незмінний наш 
супутник на всіх концертах. Його голос полюбили сот-
ні наших шанувальників. Дуже добре сприймають вони 
пісню про наше село під назвою «Осокори». Особисто ж 
мені до вподоби пісня «Оксано, Оксано, я чую твій го-
лос». Під акомпанемент нового баяна ці пісні звучать 
по-особливому…

ШМИРКІВСЬКІ ЗАБАВЛЯНКИ

Конкурс учнівських робіт 
«Погляд у завтра», оголошений 
Групою компаній «VITAGRO», 
вкотре засвідчив, скільки тала-
новитих дітей живе в населених 
пунктах, де веде свою госпо-
дарську діяльність компанія. 
Значна частина їх, як з’ясува-
лося, не лише добре обізнана з 
діяльністю «VITAGRO», а й мріє 
працювати в компанії. Приємно, 
що творчі, креативні, сумлінні 
та наполегливі зможуть стати 
частиною великої дружної ро-
дини «VITAGRO».

І хоч карантин, можливо, ба-
гатьом із них завадив сповна ре-
алізувати творчі задуми та вніс 
небажанні корективи у творчий 
процес, чималу кількість робіт 
побачило і схвально оцінило 
журі. Остаточні підсумки кон-
курсу невдовзі будуть підбиті. А 
допоки організатори виносять 
щиру подяку за участь в кон-
курсі кожному, хто взяв в ньому 
участь, кожному, хто своєю ро-
ботою не лише підтримав ком-
панію «VITAGRO», а й надихнув 
усю команду.

Про хороші дороги мріють, мабуть, жителі усіх 
населених пунктів. Проте упорядкувати їх, привести 
до належного стану вдається не всім громадам. 
Занадто великі кошти потрібно для виконання цих 
робіт. Про це й розповідає Олександр  Білецький, 
керівник села Бронники Рівненського району. 

- Потреба в ремонті доріг стає все гострішою, 
а коштів на рахунку Бронниківської сільської ради 
мало. Тому й звернулися за допомогою до Групи 
компаній «VITAGRO». До наших побажань прислу-
халися і виділили понад 85 тисяч гривень на при-
дбання 600 тонн щебеневої суміші. Щоправда, бу-
демо просити ще й кошти на її перевезення.

Керівництво компанії «VITAGRO» з розумінням 
сприймає прохання громади і завжди знаходить 
можливість посприяти в їх успішному вирішенні. 

Про належну співпрацю з компанією розповідає 
й Тетяна Стасюк, вихователь підготовчої групи 
Бронниківського ДНЗ:

- У підготовчій групі займаються 13 діток. Докла-
даємо всіх зусиль, щоб підготувати їх до шкільного 
навчання, щоб забезпечити своїм вихованцям все-
бічний розвиток, - каже Тетяна Анатоліївна. – Для 

занять нам дуже не вистачало ноутбука, колонок, 
інших технічних засобів. Тому й звернулися з таким 
проханням. Нам пішли назустріч, і тепер матимемо 
можливість урізноманітнювати заняття з дошкіль-
нятами, забезпечувати високий рівень виховної 
роботи. Переконана, що наша подальша співпраця 
розвиватиметься, що спільними зусиллями для 
наших дітей вдасться зробити багато корисного. 

ПРИСЛУХАЛИСЯ ДО ПОБАЖАНЬ

КОНКУРС ДЛЯ 
ТАЛАНОВИТИХ


