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АКТУАЛЬНО

На думку нардепа, ринок землі 
в Україні потрібен, однак ухва-
лений закон є формальним. «Він 
не дає можливості залучити інвес-
тиції в Україну, не дає жодних га-
рантій для агросектору, не запро-
ваджує ринкової системи оцінки 
землі», - зазначив народний де-
путат.

Дія мораторію на продаж землі 
скасовується 1 липня 2021 року, 
отже, є рік для того, щоб внести 

корективи у ключові моменти. 
Сьогодні  аграрії не можуть ку-
пити землю, адже коштів у них не 
вистачає навіть на виробничі про-
грами.  

Треба унеможливити спеку-
ляції щодо земельного питання. 
Подумати над запровадженням 
додаткового податку у разі пере-
продажу в перші роки після купівлі, 
а також зобов’язати використову-
вати сільськогосподарські землі 

за призначенням. Варто вирішити 
питання і з підтвердженням похо-
дження грошей. Об’єктивно так 
склалось, що підтвердити похо-
дження своїх коштів на купівлю 
землі може дуже мало українців. 
Ця норма фактично виключає з 
кола потенційних власників про-
стих людей-фермерів, пояснює 
нардеп. 

СЕРГІЙ ЛАБАЗЮК НАЗВАВ КРОКИ, ЯКІ 
ЗУПИНЯТЬ СПЕКУЛЯЦІЇ НА РИНКУ ЗЕМЛІ

Продовження на стор. 3
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ПОСІВНУ КАМПАНІЮ ЗАВЕРШЕНО
Впоравшись з посівом соняшни-

ка, кукурудзи, аграрії Групи компа-
ній «VITAGRO» розпочали посів сої. 
Станом на 25 квітня було засіяно по-
ловину усіх відведених під цю куль-
туру площ, а на початок травня вес-
няна посівна кампанія фінішувала.

- У минулі роки, як правило, по-
сівну завершували 10-12 травня, а 
цьогорічної весни – значно швидше, 
- коментує генеральний директор 
Групи компаній «VITAGRO» Петро 
Лабазюк. – Відсутність опадів, брак 
вологи в ґрунті змушували аграріїв 
швидше розпочати посів культур, ви-
переджаючи попередні графіки десь 
на днів десять – розповідає Петро 
Петрович. – На останню суботу квіт-
ня, до прикладу, на понад двадцяти 

відсотках площ зійшов соняшник.
На часі – догляд за посівами. Че-

рез несприятливі погодні умови, ба-
чимо, озимий ріпак не пішов у ріст, 
як зазвичай. Бракує вологи для росту 
озимої пшениці. Надія – на травневі 
дощі, які обіцяють синоптики. Вони 
будуть корисними для всіх без ви-
нятку культур, - додає Петро Петро-
вич. - Особливо потрібен дощ у міс-
цях з піщаними ґрунтами, зокрема 
у Радивилівському районі, де брак 
вологи в ґрунті  особливо відчутний.

Першими завершили, посів ку-
курудзи, сої у кластері «Зоря», адже 
площі там незначні. Проте уся посів-
на кампанія проходила рівномірно в 
усіх кластерах, в одні і ті ж агроно-
мічні строки.  

Сподіваємось, матимемо хоро-
ший результат від внесення рідких 
добрив під час посіву соняшника, 
кукурудзи. Застосовували також ор-
ганічні добрива для підвищення ро-
дючості ґрунту.

Кластер «Полісся», як і в попе-
редні роки, сіє на своїх площах гар-
бузи. Ця культура, як і тютюн, ста-
ла вже традиційною для компанії 
«VITAGRO».

Попри карантинні обмеження, 
аграрії виконують усі завдання, до-
тримуючись вимог та рекомендацій 
медиків. Весняний день рік годує – ця 
мудрість була й залишається осново-
положною в діяльності «VITAGRO».
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ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ПРИПИНИТИ ЗЛОВЖИВАННЯ НАВКОЛО РИНКУ ЗЕМЛІ, ПОТРІБНО 
НАДАТИ ДОСТУП АГРАРІЯМ ДО ДЕШЕВИХ КРЕДИТІВ, ОБМЕЖИТИ МОЖЛИВОСТІ 
СПЕКУЛЯЦІЇ ТА ЗУПИНИТИ ПРИХОВАНУ КУПІВЛЮ ЗЕМЛІ ІНОЗЕМНИМИ УСТАНОВАМИ, 
ПЕРЕКОНАНИЙ НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ СЕРГІЙ ЛАБАЗЮК.

ДОПОМОГА МЕДИЧНИМ 
ЗАКЛАДАМ
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ЗА ПОРАДОЮ НАУКОВЦІВ

 ЗЛАГОДЖЕНА РОБОТА

Початок квітня ще був досить 
прохолодним, вночі спостеріга-
лася мінусова температура. Та 
попри такі температурні умови, 
попри запроваджений в держа-
ві карантин, аграрії «VITAGRO» 
проводили посів ярого ячменю і 
соняшника. До прикладу, клас-
тер «Хмельницький» за тиждень 
впорався з посівом соняшника, 
відвівши під цю культуру чотири 
тисячі гектарів.

- Швидкого ритму вдається 
набирати завдяки новій потужній 
техніці, яка задіяна на посівній, - 
розповідає Сергій Гальміс, голов-
ний агроном кластеру. – Завдяки 
цьому агрегату за добу засівали 
майже 150 гектарів, із великою 
точністю розміщується насіння 
на квадратному метрі, - наголо-
шує головний агроном. - Крім 
того, дуже важливо, що кластер 
у повному обсязі забезпечений 
насінням, пально-мастильними 
матеріалами, засобами захисту 
рослин, добривами.

Та чи не зарано розпочина-
ли посівну? – досить часто це 
запитання ставили генерально-
му директору Групи компаній 
«VITAGRO» Петру Лабазюку. 

- Наукові дослідження, сучасні 
технології дозволяють проводи-
ти посів у, здавалося б, ранній пе-
ріод. Адже для хороших резуль-
татів потрібна волога у ґрунті. І, 
щоб максимально зберегти її, ми 
не зволікали з посівом, - пояснює 
Петро Петрович. - Після соняш-
ника сіяли кукурудзу, сою. Ком-
панія «VITAGRO» робить все для 
того, щоб поля були засіяні. Щоб 
Україна була з хлібом.  

За день до Великодніх свят на зозулинецьких 
полях Красилівщини завершили посів кукуру-
дзи. Крім того,  у заплановані терміни впоралися 
з посівом ярого ячменю та соняшника, повідомив 
керівник відділку «VITAGRO»-Красилів Леонід 
Лісковий. Потім всі сили спрямували на посів сої у 
Попівцях Волочиського району.

- Аграрна, інженерна служби дуже добре за-
рекомендували себе під час проведення посівної 
кампанії, - розповідає Леонід Леонідович. – Збоїв 
у роботі не було, техніка, на щастя, не підводила, і 
забезпечення робіт було на високому рівні.

Щиру подяку за сумлінність висловлюю водіям 
Віктору Римару, Дмитру Якобчуку з Зозулинець, 
механізатору Анатолію Шкоруку з Попівець і, 
зрештою, усьому колективу нашого відділку – за 
добросовісність, за старанність. Надіємося, подя-
кою за спільну наполегливу роботу будуть високі 
врожаї. 

Леонід Леонідович розповідає і про те, що свої-
ми силами відремонтували та привели у повну го-
товність пожежну машину у Попівцях. У зв’язку з 
пожежами, яких цієї весни немало, така ініціатива 
є особливо цінною. Сподіватись на краще, а готу-
ватись до гіршого, як вчить народ, ніколи не зайве.

Велику увагу приділяють у відділку і соціальним 
питанням. У селі Глібки, до прикладу, допомогли 
технікою для розчищення стихійних сміттєвалищ. 
Значний внесок компанії і в ремонт місцевих ме-
реж вуличного освітлення. Кожен такий крок зна-
ходить позитивний відгук у сільських жителів.

Кожна весна має свої особливості. Не 
виняток і цьогорічна. Відсутність дощів, 
ранкові приморозки на поверхні ґрунту 
– все це позначається на розвитку по-
сівів, зазначає керівник кластеру «Хмель-
ницький» Віктор Басистюк.

- Бачимо, що озимий ріпак, озима пше-
ниця дещо «пригальмували» у рості, а на 
посіви ярого ячменю такі погодні умови 
не вплинули, - розповідає Віктор Тимофі-
йович. – Через проблеми з вологою після 
посіву сої відразу проводили коткування 
ґрунту, щоб зберегти її за максимумом. 
Високу відповідальність під час посівної 
кампанії демонстрували наші кращі екі-
пажі. До прикладу, брати Володимир і Ві-
ктор Криві з Сутковець за добу засівали 
160 гектарів площ соєю. Досвідчені ме-
ханізатори розуміють, що у такий відпо-
відальний період дорога кожна хвилина і 
докладають усіх зусиль для позитивного 
результату.

Так само добре працює ще один екіпаж 
– брати Андрій і Віктор Гаврилюки, які за 
добу засівали 150 гектарів насінням ку-
курудзи. А водії Віктор Рижий, Анатолій 
Залевський, Микола Гонтарук старалися 
вчасно доставити на місця насіння, засоби 
захисту рослин, мінеральні добрива. Об-
робіток площ самохідним обприскувачем 
проводить Валентин Бондарук. На цих 
спеціалістів завжди можна покластися, 
свою роботу вони добре знають і цінують 
її, - наголошує керівник кластеру.

Згадує і про роботу молочно-товарної 
ферми в Остапківцях, де на сьогодні на-
доюють більше 28 літрів молока на ко-
рову. Це – один з кращих показників по 
компанії. Щоб забезпечити тваринництво 
високоякісними кормами, у кластері роз-
ширили площі під посів люцерни. Крім 
того, посіяли кукурудзу на силос.

Не один рік у Гвардійському займа-
ються городництвом. П’ять гектарів площ 
вже засаджено картоплею. Зрештою, усі 
продукти борщового набору будуть виро-
щувати на відведених ділянках. З надією 
очікують аграрії дощу, який сприятиме 
розвитку всіх культур.

Усі весняно-польові роботи в кластері 
«Центральний» проводилися відповідно 
до плану. Після завершення посіву куку-
рудзи, соняшника, перейшли на площі, 
відведені під посів сої. Цьогоріч у кластері 
три з половиною тисячі гектара засіяли 
цією культурою. Злагодженою командою 
працювали механізатори Іван Вишняк, 
Володимир Висоцький, Олександр Ураєв-
ський, Василь Арламчук, Федір Пекар. 

А на площах, де сіяли ячмінь, соняшник, 
каже головний агроном кластеру Іван До-
бжанський, вже спостерігають дружні 
сходи.

Значною підмогою під час посівної 
компанії стала потужна сучасна техніка. 
Як стверджує Іван Добжанський, допоки 
немає аналогів сівалці «Хорш-Фокус», 
яку цього року вже випробували на своїх 
полях.

Якнайкраще зарекомендували себе 
трактори – гусеничний та колісний «Кейс-
600», які є зразком високопродуктивної 
техніки, дуже ефективної в роботі. Зав-
дяки таким технічним засобам вдається 
досягти бажаних результатів. 

ВИСОКА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
АГРАРІЇВ

ІЗ ДОТРИМАННЯМ ПЛАНІВ
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ІЗ НОВОЮ ТЕХНІКОЮ – ДО ВИЩИХ ЦІЛЕЙ
Постійний розвиток, вдосконалення, запрова-

дження прогресивних новацій – були й залишаються 
невід’ємними складовими в діяльності Групи компа-
ній «VITAGRO». Новітні технології, сучасна техніка 
дають можливість підійматися на вищий щабель, до-
сягати амбітних цілей, гідно конкурувати на сільсько-
господарському ринку. Саме тому керівництво Групи 
компаній «VITAGRO» значну увагу приділяє техніч-
ному забезпеченню кластерів. Практично щороку 
технічний парк компанії поповнюється сільсько-
господарською технікою, службовими автомобілями 
задля відчутної ефективності у багатьох виробничих 
процесах.

Не став винятком і поточний 2020 рік. Як інфор-
мував керівник департаменту агротранспорту Ми-
хайло Чайківський, закуплено 21 одиницю технічних 
засобів, які вже застосовують у роботі. Здається, ще 
вчора диво сучасних технологій могли розглядати на 
виставках, а сьогодні кластери компанії випробову-
ють їх у дії.

Роторні борони, культиватор міжрядного обро-
бітку з внесенням мінеральних добрив  надійшли в 
кластери «Волинь» і «Центральний». До речі, «Во-
линь» отримав по дві одиниці цих техзасобів.

Кластер «Полісся», 
«Зоря» успішно застосо-
вують новий розкидач 
мінеральних добрив. 
Крім того, «Полісся» 
забезпечили ще й само-
хідним обприскувачем 
«Case-Patriot», а також 
культиватором на 9,4 
метра, підкатним сід-
ловим причепом. Куль-
тиватор «CASE Tiger-
Mate» з охопленням 
9,6 метра використовує 
кластер «Зоря», мають 

тепер також дискову борону АГД 2,5.
- Сім одиниць нової потужної техніки отримав у 

цьому році наш кластер «Центральний», - розпові-
дає його керівник Олександр Клак. – Зокрема, окрім 
ротаційної борони та культиватора міжрядного об-
робітку, керівництво компанії забезпечило кластер 
ще й розкидачем мінеральних добрив, зубовою бо-
роною на 18 метрів, підкатним сідловим причепом. 
Переобладнали ми й сівалку  «Хорш Маестро» для 
внесення рідких комплексних добрив. Досить великі 
кошти спрямовуються на придбання різноманітної 

сільгосптехніки, яка демонструє високу продуктив-
ність в роботі,  дає нам можливість іти в ногу з часом, 
- додає Олександр Леонідович. – Результати від ро-
боти трактора «Case 600», який отримав наш кластер 
восени минулого року, навіть перевищив сподівання. 
Це - зразок сучасних технологій, які вже використо-
вує «Центральний»».

Задоволення від роботи нової техніки висловлює  
і керівник кластеру «Хмельницький» Віктор Ба-
систюк.

- Культиватор «Case» на 8,5 метра, зубова борона 
«Ларі» на 18 метрів стали важливим доповненням до 
технічних засобів нашого кластеру. Вони дозволя-
ють швидше та ефективніше справлятися з обсягом 
польових робіт. Вдосконалилися вони і з переоблад-
нанням сівалки «Хорш Маестро» для внесення рід-
ких комплексних добрив.

А нещодавно кластер «Хмельницький» отримав 
ще й новий службовий автомобіль, що є ще одним 
свідченням турботи компанії про своїх працівників, 
створення найкращих умов для їхньої роботи. «До-
кладемо усіх зусиль, щоб виправдати таку довіру», - 
каже на знак вдячності Віктор Басистюк.

Він звертає увагу і на необхідність 
зупинити можливі  «чорні» схеми, 
коли підставні фізичні особи за ви-
нагороду купуватимуть землю та 
вноситимуть її як заставу. Зумисне 
не гаситимуть кредит, і земля авто-
матично переходитиме у власність 
банків, для яких, до речі, обмеження 
щодо площі земель не встановлене.  

- Бачимо, що закон залишив чи-
мало «лазівок» для зловживань. Але 
я залишаюсь оптимістом і переко-
наний, що час і можливості ухвалити 
відповідні зміни ще є. Потрібна лише 
політична воля парламенту, - сказав 
Сергій Лабазюк.

Він також пояснив, чому голосував 
проти закону про ринок землі. 

За словами народного депутата, 
пункти, які були виписані в законо-
проекті в останній момент, для країни 
і для ринку землі нічого суттєво не 
змінюють. «В даному випадку, це не 
інструмент, який дасть можливість 
залучити інвестиції в країну». 

Народний депутат також проко-
ментував норму, яка дозволяє фі-
зичним особам купувати 100 гектарів 
землі в одні руки. «Хто ці фізичні 
особи? Якщо ми хочемо дати пош-
товх для розвитку фермерства, то 
більшість з фермерів - юридичні 
особи. А фізичні особи мають дати 
підтвердження походженню своїх 
грошей», - зауважив народний де-
путат. 

Парламентар висловив сумнів в 
тому, що фермери зможуть купити 
землю.

«Коли сьогодні немає грошей на 
посівну, і кредитування як такого 
немає – то чи піде фермер купувати 
землю? Чи буде інвестувати в міне-
ральні добрива та технології? Зви-
чайно, він буде інвестувати в техно-
логії», - резюмував політик. 

Сергій Лабазюк підкреслив, що 
виступає за відкриття ринку землі, 
однак не вважає текст ухваленого 
закону оптимальним. «Сам законо-
проект потрібно було знімати і по-
давати новий законопроект в тій ре-
дакції, яка б задовольняла сьогодні і 
агросектор, і власників землі. Ринок 
землі заради формальності – це по-
милка», - вважає нардеп. 

Нагадаємо, що згідно з оновленою 
версією документу, 1 липня 2021 
року скасовується дія мораторію на 
продаж земель сільськогосподар-
ського призначення. У перші два роки 
буде діяти обмеження на купівлю 
землі – не більше 100 гектарів в одні 
руки. З 2023 року обмеження стано-
витиме до 10 тисяч гектарів в одні 
руки. З 2021 до 2023 року право на 
покупку землі буде тільки у фізичних 
осіб. Юридичним особам забороня-
ється купувати землю сільськогоспо-
дарського призначення. В перші два 
роки буде діяти заборона на продаж 
державної землі. Щодо надання 
права іноземцям купувати землю 
позиція не змінилась – питання буде 
вирішене на референдумі. 

СЕРГІЙ ЛАБАЗЮК НАЗВАВ 
КРОКИ, ЯКІ ЗУПИНЯТЬ 
СПЕКУЛЯЦІЇ НА РИНКУ 

ЗЕМЛІ

Закінчення. Початок  на стор. 1

І ВИРОБНИЧІ, І СОЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ У НЕПРОСТИХ УМОВАХ
Не відступаючи від до-

брих аграрних традицій, 
кластер «Полісся» про-
водить посів гарбузів. На 
полях Ізяславського ра-
йону, а ще села Котелянка 
Полонського загалом під 
цю культуру відвели 1200 
гектарів. Аграрії сподіва-
ються, що й цього року 
зможуть забезпечити сиро-
виною Михнівський завод, 
який готує гарбузове на-
сіння на експорт.

За словами керівника 
кластеру Володимира Кор-
нійчука, спрямовують зу-
силля на підживлення та за-
хист посівів озимого ріпаку, 
які, за попередніми прогно-
зами, вселяють надію на 
гарний врожай.

До першого травня пла-
нують у кластері завершити 
ремонт шести зернозби-
ральних комбайнів. Як і в 
попередні роки, ця техніка 

стане підмогою у жнивах 
на півдні країни, а за тим 
повернеться на рідні поля. 
А нині тут працюють на 
повну силу культиватори, 
обприскувачі, інші технічні 
засоби.

У полі зору аграріїв, не-
зважаючи на весь комплекс 
польових робіт, і соціальні 
питання. Володимир Кор-
нійчук повідомляє, що за-
безпечили медикаментами 
ФАПи сіл Ріпки та Тишевичі. 
Подбали також і про підве-
зення медиків до роботи.

Чималу допомогу аграрії 
надали районним лікарням. 
До прикладу, Ізяславська 
та Отрозька РЦЛ отримали 
антисептик, маски, рука-
вички, захисні комбінезони.

У складні часи і справді 
треба простягати руку до-
помоги тим, хто її потребує. 
Так, як це робить компанія 
«VITAGRO».

Успішно справилися з посівом 
кукурудзи, сої аграрії кластеру 
«Товтри». У непростих умовах ка-
рантину, згідно з планом, провели 
захист посівів озимої пшениці.

- У зв’язку з неблагополучною 
ситуацією щодо захворювання на 
COVID-19 у Чемеровецькому ра-
йоні ми вдалися до посилення за-
ходів безпеки наших працівників. 
Проводимо дезінфекцію примі-
щень, агрегати заправляємо в полі, 
слідкуємо, щоб дотримувалися 
усі норми, запроваджені на період 
карантину, – розповідає керівник 
кластеру «Товтри» Анатолій Сте-
пчук. – За планом ведеться і ре-
монт дев’яти зернозбиральних 
комбайнів, про завершення якого, 
думаю, будемо звітувати 10-12 
травня, - додає Анатолій Іванович. 
– Проводимо також хімічний за-
хист саду від хвороб, шкідників. 
На кожному етапі робіт, у кожному 
напрямку діяльності забезпечуємо 
вимогливість і порядок, - підсу-
мовує керівник. 
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ПРАЦЮЄМО НА СПІЛЬНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

ТЮТЮН ПОКИ ЩО В 
ТЕПЛИЦЯХ

ЗМІЦНЮЮТЬ СВІЙ 
АВТОРИТЕТ

Правду кажуть, коли віддаєш роботі не один 
десяток літ, то ніби вростаєш у неї корінням. 
Змінювати колектив, звичну справу стає над-
звичайно важко, бо ж вони стали твоєю сім’єю. 

Про ці відчуття розповідає Оксана Ковеня, 
завідувачка фермою в селі Котелянка Полон-
ського району.

Двадцять п’ять років віддала Оксана Васи-
лівна сільському господарству. Після закінчен-
ня Рогачівського сільгосптехнікуму прийшла 
працювати зоотехніком у СВК «Зоря». Відтоді 
й бере початок її прив’язаність до ферми,  ко-
лективу, яка з роками лише міцніє.

- Довелося працювати зоотехніком, опе-
ратором і вже два роки очолюю нашу Коте-
лянську молочно-товарну ферму, - розповідає 
Оксана Василівна. – Підібралися у нашому ко-
лективі працьовиті та відповідальні люди, які 
переживають за наш спільний результат. Біль-
ше 200 корів ферми обслуговують три доярки 
– Наталя Кисла, Раїса Шаповал, Оксана Янюк. 
Підмінною дояркою працює Ірина Янюк.

- Швидкі в роботі, дружні в спілкуванні, на-
дійні. З такими жінками можна гори вернути, 
- характеризує їх Оксана Василівна. – Стара-
ються, щоб надої зростали, щоб наш спільний 
результат щоразу був кращим.

«Старожилами» у колективі вважають Лю-
бов Янюк, ветлікаря, яка трудиться тут по-
над 30 років, а також чоловіка Оксани Кове-
ні – Дмитра, техніка штучного осіменіння. Це 
завдяки йому потрапила у Котелянку Оксана 
Василівна, полюбила село, прикипіла до нього 
серцем.

- Навіть чужа сторона стає для тебе рідною, 
коли поряд добрі, щирі, відкриті люди, - каже 
завфермою. - Саме такі працюють зі мною.

Справжнім господарем, який слідкує за во-
допостачанням на фермі та виручає на багатьох 
інших ділянках роботи, називає вона Анатолія 
Піщевського. Він і надійний помічник, і порад-
ник, до якого звертаються з будь-яких питань. 
А за справність та безперебійну роботу моло-
копроводу, холодильного обладнання відпові-
дає Ігор Дума, який теж має заслужену повагу 
в колективі.

Не уявляють свій колектив і без доглядаль-
ників за телятами – Катерини Орлик та Олек-
сандра Піщевського, нічного скотаря Володи-
мира Янюка, різноробочих Анатолія Козоріза 
та Юлії Багінської. Адже кожен з них вносить 
свою посильну частку в загальну справу.

- Ферма об’єднала нас, дала заробіток і три-
має нас в рідному селі, - каже Оксана Кобеня. – 
І тому дуже хочемо виправдати сподівання, які 
на нас покладає наша компанія «VITAGRO».

Дотримання необхідного температур-
ного режиму, мікроклімату дуже важливо 
для рослин тютюну, що ростуть в теплицях 
села Клинини, для якого ця культура стала 
вже традиційною.

- Ще з восьмого березня ми почали ви-
саджувати тютюн у дев’яти теплицях. І нині 
доглядаємо за рослинами. Одні, які висіяли 
швидше, добре пішли в ріст, інші – трошки 
менші, також набираються сил, - розповідає 
Павло Посполіта, керівник відділку в Кли-
нинах, що є структурним підрозділом клас-
теру «Центральний».

За сприятливих погодних умов висаджу-
вати тютюн у ґрунт розпочнуть на початку 
травня. Та й сьогодні клопотів не бракує. 
Оператори котельні Олександр Шмига, 
Петро Розвод, Руслан Курейко слідкують, 
аби дотримувалася необхідна для рослин 
температура, це дуже важливо у період ніч-
ного зниження температури, заморозків. 
Агроном-тютюнник Руслан Гайка, старші тю-
тюнники Віктор Жабняк і Олександр Годзіш 
проводять підживлення тютюну, інший до-
гляд. Далі доведеться їх «підстригати», аби 
сили набиралася коренева система рослин. 
Коли ж паростки сягнуть 15 сантиметрів, їх  
можна буде висаджувати в ґрунт.

Очікує роботи у висаджуванні тютюну 
більшість жителів села, для яких робота на 
тютюнових полях – основний спосіб заро-
бітку.

Про завершення посівної кампанії у клас-
тері «Волинь» повідомив його керівник Олег 
Шаргородський.

- На полях кластеру сіяли ярий ячмінь, 
соняшник, кукурудзу, а фінішували посівом 
сої, - розповідає Олег Станіславович. – Ве-
демо також догляд за озимими та ярими 
культурами. Крім того, вносимо органічні 
добрива на поля.

У зв’язку зі зміною погодних умов нама-
гаємося дослухатися до рекомендацій нау-
ковців, вивчаємо інший досвід, аби знайти 
правильні рішення в непростих умовах.

Так, нас дуже тривожить на сьогодні 
мала кількість вологи в ґрунті. Останній дощ 
випав ще восьмого березня. А ґрунти на 
полях, де працює кластер, переважно кар-
бонатні, піщані. Волога «втікає» швидше. 
І це серйозна проблема, - продовжує ке-
рівник. – Надіємося, що опади ще будуть. 
А загалом життя змушує аграріїв бути гото-
вими до викликів природи, до інших ризиків. 
Набуваючи досвіду, ми обов’язково вдоско-
налюємося. 

Щодо виконання соціальних проектів, то 
намагаємося вчасно реагувати на життєво 
важливі питання для громад. Допомагаємо 
школам, дитсадкам, ФАПам, сільським 
радам, пайовикам. Добрі справи стають за-
порукою авторитету компанії «VITAGRO», - 
каже на завершення Олег Шаргородський.

НАДІЇ ПОВ’ЯЗУЄМО З «VITAGRO»
Власники земельних паїв на 

території Новородчицької сіль-
ської ради Острозького району 
задоволені співпрацею з Групою 
компаній «VITAGRO». Про це 
розповів Новородчицький сіль-
ський голова Василь Кадлубіць-
кий.

- Люди отримали подарунки 
до Великодніх свят, які стали ще 
одним виявом турботи компанії 
про пайовиків, - каже Василь 
Анатолійович. – Вдячні також 
за фінансову підтримку, яку 
надає інвестор при народженні 
дітей, а також на поховання рід-
них.

Про готовність «VITAGRO» 
прийти на допомогу можна 
наводити чимало прикладів, - 

продовжує керівник. – А про 
останні схвально відгукували-
ся більшість місцевих жителів. 
Коли в будинку однієї багатодіт-
ної сім’ї сталася пожежа, то ком-
панія надала шифер для пере-
криття даху. І коли постраждала 
від пожежі хата в селі Теремне, 
господар, хоч і не пайовик ком-
панії, а все одно отримав допо-
могу.

На взаєморозумінні будуєть-
ся співпраця компанії і з Ново-
родчицькою сільською радою. 
Приміщення школи в селі Те-
ремне доволі старе, вже давно 
потрібна заміна покрівлі. І на ці 
роботи компанія «VITAGRO» 
виділила немалі кошти, - розпо-
відає сільський голова. – Крім 

того, в Будинку культури за 
сприяння «VITAGRO» буде за-
мінено 11 вікон, двоє дверей, 
адже старі практично «розси-
паються». Сподіваємося, що 
наступні свята разом з представ-
никами компанії будемо свят-
кувати у відремонтованому Бу-
динку культури. 

Великі надії покладає 
наша громада на компанію 
«VITAGRO». Дуже хочемо, щоб 
в майбутньому на нашій терито-
рії з’явилося переробне підпри-
ємство. Щоб люди були зайняті 
біля своїх домівок, не залишали 
сім’ї, шукаючи кращої долі десь 
інде. А працьовитих рук у нас 
вистачає. 
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СПОВІСТИТЬ ПРО НЕБЕЗПЕКУ ЗАОХОЧЕННЯ ТАЛАНОВИТИХ
Сучасну систему сигналізації встановили нещодавно в дошкіль-

ному закладі села Шарівка Ярмолинецького району.
- Дитячий садок перебуває на балансі сільської ради. Тож, коли от-

римали припис про необхідність встановлення пожежної сигналізації, 
звернулися до компанії «VITAGRO». З розумінням сприйняли наше 
прохання, і вже невдовзі було змонтовано у закладі автоматичну си-
стему пожежної сигналізації, - розповідає Шарівський сільський голова 
Василь Карпалюк. – Знаємо, скільки трагедій трапляється останнім 
часом через підпали сухої трави, адже вогонь швидко поширюється і 
може перекинутися на будівлі. Не раз – не два і нам доводилося гасити 
підпалені кимось сухостої. Через низьку свідомість окремих жителів 
може постраждати більшість. А в пожежній безпеці дітей маємо бути 
впевнені на сто відсотків.

Керівник характеризує компанію «VITAGRO» як надійного партнера, 
з яким можна вирішувати найскладніші питання. Так, до прикладу, 
коли  вирішили ліквідувати стихійні сміттєзвалища, то техніку надала 
компанія, потрібен грейдер для розчищення доріг – знову звертаються 
до «VITAGRO».

- Дуже надіємося на допомогу компанії і в ремонті водопроводу. 
Часто трапляються прориви, витік води, тому цю проблему треба 
розв’язувати, не відкладаючи у довгу шухляду, - додає Василь Кар-
палюк. – Компанія не раз виручала нас у складних ситуаціях, тож 
дякую за це від усієї громади.

Учасниками зразкового танцювального колективу 
«Барви» в селі Іванків Борщівського району на Тернопіль-
щині є майже шість десятків дітей. Своєю творчістю «Барви» 
несли радість, позитив не лише на місцевій сцені. І всюди 
їхню майстерність оцінюють гучними оплесками. Танець – 
мистецтво, спорт, енергія, які популяризує колектив. Саме 
тому все більше батьків прагне, аби й їхні діти займалися у 
«Барвах». 

Із великим піднесенням сприйняли танцюристи, їхні батьки 
звістку про те, що отримають від Групи компаній «VITAGRO» 
нове сценічне взуття. Тож нові концертні номери, переконані 
учасники, будуть ще більш яскравими, колоритними. 

Надії на подальшу співпрацю з компанією «VITAGRO» 
пов’язує і староста Василь Паламар.

- У зв’язку з карантином значно скоротилися надхо-
дження до місцевого бюджету, за рахунок якого утримується 
школа, дитсадок, - каже Василь Богданович. – А заклади по-
требують косметичного ремонту, який щороку проводимо у 
період літніх канікул. Сподіваємося, «VITAGRO» піде нам на-
зустріч, щоб ці заклади належно підготувати до наступного 
начального року. Маємо й плани щодо благоустрою села. Як 
тільки завершиться карантин, зможемо взятися за роботу з 
повною силою, - додає староста.

ДОПОМОГА МЕДИЧНИМ ЗАКЛАДАМ
У період пандемії коронавірусу гостро постало 

питання забезпечення медичних закладів, насе-
лення індивідуальними засобами захисту, адже 
вони стали дефіцитом у складний для країни час. 
Більшість лікарень, амбулаторій, станцій швидкої 
допомоги зіткнулися, окрім того, з фінансовою 
проблемою. На допомогу прийшов відповідаль-
ний бізнес. Зокрема, Група компаній  «VITAGRO» 
з перших днів запровадження карантину активі-
зувала зусилля для постачання найнеобхідніших 
засобів. Географія такої допомоги досить широ-
ка. Приміром, для Волочиської, Ярмолинецької 
підстанцій швидкої допомоги передали комплект 
одноразових медичних масок, антисептичний 
розчин і бактеріальну лампу. Крім того, Група 
компаній «VITAGRO» долучилася до акції «До-
вези лікаря», виділивши пальне. Неодноразово 
отримували медзаклади й фінансову підтримку 
від аграріїв. Подбала компанія про забезпечення 
ФАПів у рамках соціального партнерства. Важли-
во також, що керівництво підприємства прийня-
ло рішення про виділення коштів на закупівлю 
моніторів пацієнта, яких потребують медзаклади. 
Зокрема, «VITAGRO» оперативно відгукнулася на 
звернення головного лікаря Волочиської ЦРЛ Ві-
ктора Чубара та профінансувала придбання двох 
моніторів пацієнта, які надійшли в реанімаційне 
відділення. 

Дружню підтримку надала «VITAGRO» й Ра-
дивилівській, Дубенській, Клеванській, Остроз-
ькій лікарням на Рівненщині, надавши набори 
індивідуального захисту. 7 квітня, до прикладу, 
заступник директора ТОВ «Агрохолдинг Зоря» 
Анатолій Наумець передав халати, одноразові 
маски, рукавички та дезінфікуючий розчин для 
лікарні Рівненського району. 

- Сьогодні ви опинилися в дуже складній для 
нашої країни ситуації і берете на себе перший удар 
по прийому мешканців із підозрою на CОVIT-19 і 
ви ж таки надаєте першу допомогу таким пацієн-
там. Розуміючи реальний стан забезпечення мед 
закладів, Група компаній «VITAGRO» вирішила 
долучитися до підтримки медиків. Кожен медза-
клад від нас отримує по 10 халатів, 500 масок, 200 
пар рукавичок та 20 літрів дезінфікуючого розчи-
ну, - сказав Анатолій Віталійович. 

Головний лікар Рівненської ЦРЛ Ігор Гудима 
зазначив, що така підтримка дуже доречна, що всі 
ці речі надто потрібні медичним працівникам ра-
йонної лікарні у не простій щоденній роботі. 

Керівники кластерів передали благодійну до-
помогу також для Ізяславської, Чемеровецької, 

Городоцької, Кам’янець-Подільської, Ярмоли-
нецької, Полонської, Борщівської районних ліка-
рень.  

І справді, така підтримка надзвичайно важли-
ва, вона вселяє надію, що разом ми сильніші, що 
не залишимось наодинці з бідою.

Дякуючи за допомогу Групі компаній 
«VITAGRO», головний лікар Волочиської цен-
тральної районної лікарні Віктор Чубар сказав: 
«Ситуація, яка склалася в країні, навчила нас не 
лише поважати себе, але й з добротою, повагою 
ставитися до ближнього. 

Пандемія згуртувала нас, зробила сильнішими, 
навчила бути взаємовідповідальними, відродила 
найкращі людські почуття.

Вдячні компанії «VITAGRO» за неодноразовий 
вияв доброї волі, за допомогу і в цей нелегкий час. 
Низький уклін від усіх медичних працівників».

«VITAGRO» передала набори індивідуального 
захисту, зокрема захисні комбінезони, медичні 

рукавички, маски, антисептики 13 районним лі-
карням.

Соціальна відповідальність, благодійність - не-
від’ємні складові діяльності компанії «VITAGRO».
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ЗАТРЕБУВАНЕ ВИРОБНИЦТВО
Потреба у виробах, які виготовляють 

на підсобному підприємстві в селі Івах-
нівці Чемеровецького району, не зменшу-
ється, а навпаки постійно зростає. Засто-
сування їм знаходять у різних напрямках 
діяльності компанії «VITAGRO». 

- Вже не один рік виготовляємо щільо-
ву підлогу для свинокомплексів, зварюємо 
для неї каркаси, - розповідає Ігор Остров-
ський, керівник підсобного підприємства. 
– Розвиток свинарства, будівництво но-
вих комплексів спонукає нас не знижувати 
темпів виробництва.

А у свіршковецькому саду, наприклад, 
використовують бетонні стовпи, у виго-
товленні яких ми набули хорошого дос-
віду. Без них садівникам ніяк не обійтися, 
- додає керівник. 

Загалом досвід, майстерність праців-
ників дозволяє швидко освоювати нові 
види виробів. Одними з перших прийшли 
працювати на підприємство Михайло Ко-
мар, Володимир Вітвер, Руслан Корначев-
ський, які вже не уявляють свого життя 
без нього. У цій команді й Сергій Колодій, 
який працює на навантажувачі: «Кожного 
разу, відвантажуючи наші вироби, думаю 
про те, що стануть вони корисними навіть 
далеко за межами нашого району. Робота 
мені дуже подобається». 

Найкращі відгуки про колектив, роботу 
висловлює обліковець Людмила Дубова, 
яка залишається відданою їй немало ро-
ків. 

- З нашим колективом будь-які завдан-
ня по плечу, - коментує Ігор Островський. 
– І ми завжди готові впроваджувати ко-
рисні новинки. 

- З нетерпінням очікуємо закінчення карантину, з надією, що все буде добре. Адже весна – така пора, що роботи 
збирається дуже багато, - каже староста села Клинини на Волочищині Ірина Завальнюк. – Завжди ж навесні прово-
дили генеральне прибирання у селах, упорядковували цвинтарі, прибудинкові території. А у зв’язку з такою склад-
ною ситуацією, що склалася через коронавірус, доводиться ці завдання трохи змістити. І все ж, сподіваємося, що в 
цьому році таки вдасться капітально відремонтувати пам’ятник Визволителям, братську могилу, які з роками руй-
нуються. Необхідно також поміняти браму на сільському кладовищі. Думаю, все вдасться, як тільки здолаємо вірус. 

На щастя, у Клининах ситуація спокійна. Повернулися додому 12 заробітчан, але всі вони перебувають у самоізо-
ляції. Соціальний працівник доставляє  необхідні продукти під двері, люди безпосередньо не контактують.

Як тільки зможемо повернутися до нормального життя, відновиться й робота нашого Будинку культури. Думаю, 
до того часу матимемо вже більярдний стіл, який закупить для нас Група компаній «VITAGRO». Наші партнери 
постійно переймаються тим, щоб культурне життя села, культурне дозвілля підтримувалося на належному рівні, - 
додає Ірина В’ячеславівна. 

У минулому році в Ріпках Ізяславського району всі зусилля спрямували на те, щоб прокласти в селі водопровід, 
забезпечити населення питною водою. До цієї корисної справи долучилася й Група компаній «VITAGRO». Саме за її 
сприяння були розчищені дві свердловини, зробили водовідлив. Спільними зусиллями вдалося реалізувати плани і 
з водопостачання.

І цього року, за словами сільського голови Валентини Марценюк, компанія виявила турботу про їхню грома-
ду. Зокрема, в амбулаторію сімейної медицини були закуплені медичні препарати для надання першої допомоги. 
Компанія придбала також будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт у сільському Будинку культури та 
приміщенні місцевої школи.

- Загалом у нас склалася дуже хороша співпраця з керівником кластеру «Поліссся» Володимиром Корнійчуком. 
Ніколи не чули ми відмови у проханнях громади, зате відчуваємо постійну готовність представників компанії при-
йти на допомогу . Крім того, вони для нас хороші порадники, - каже Валентина Михайлівна. – Саме тому люди з 
вдячністю оцінюють наші спільні справи.

Дбаючи про всебічний розвиток дитячого населення, керівництво Білашівської сільської ради в Острозькому ра-
йоні запланувало встановити ігрові майданчики на території трьох сіл. З таким проханням неодноразово зверталися 
до сільського голови Миколи Очеретнюка жителі цих населених пунктів. А керівник, відповідно, звернувся за допо-
могою до інвестора – Групи компаній «VITAGRO», з яким реалізували вже не один соціальний проект. І побажанням 
білашівців пішли назустріч. Вже невдовзі нові ігрові майданчики зможуть встановити у трьох селах громади. Без 
сумніву, вони стануть одним з улюблених місць відпочинку дітей.

ОРДЕН ЗА
 ПРАЦЮ

Кожен із представників цієї 
дружньої родини, безумовно, 
вартує окремої розповіді. 
Проте Анастасія Михайлівна 
Шелега завжди вирізнялася 
особливою скромністю, тож і 
своїх трьох синів з дитинства 
привчала не розкидатися 
словам, не хвалити себе, бо 
переконана, що за людину все 
скажуть її справи. Про життя, 
трудові будні говорить ко-
ротко, хоч і удостоєна високої 
нагороди за сумлінну працю – 
ордена Трудового Червоного 
Прапора. Кращою дояркою 
була Анастасія Михайлівна в 
Соломній. Велися розмови і 
про те, щоб представити її ще 
до однієї високої нагороди – 
Героя Соціалістичної праці, 
проте необхідна була партій-
ність. Вступати до лав кому-
ністичної партії жінка відмови-
лася, вважала, що найвищою 
нагородою для неї є її сини, 
яких ростила добропоряд-
ними, чесними і справедли-
вими людьми. 

Змалку допомагали на 
фермі і мамі, і батькові, який 
займався ремонтом устат-
кування. Тут, на фермі, пра-
цював і їхній дід. Нині сімейну 
династію продовжує Віталій 
Шелега, тракторист ферми.

А Олександр тримає, так 
би мовити, іншу лінію їхньої 
сімейної династії. Ім’я діста-
лося йому таке ж, як у батька. 
І свого сина Олександр Олек-
сандрович також назвав Олек-
сандром, щоб їхній рід мав 
довге продовження. Свого 
часу Олександру Шелезі до-
велося брати участь у бойових 
діях в Афганістані, а тепер і 
син його пізнав, що таке війна, 
пройшовши службу в Луган-
ській і Донецькій областях. Вся 
родина молилася за молод-
шого Олександра, чекаючи 
від нього звісточки, чекаючи 
додому.

Тривожиться материн-
ське серце й за сина Вален-
тина, який став кадровим вій-
ськовим. Як хочеться їй, щоб її 
діти та онуки були здоровими, 
щасливими, жили в мирі.

Дуже рано пішов із життя 
чоловік Анастасії Михайлівни, 
стільки труднощів звалилося 
на її жіночі плечі, але сини, до-
рослішаючи, ставали для неї 
опорою і дарували найбільшу 
радість.

Свій і чоловіків земельний 
пай Анастасія Михайлівна 
довірила Групі компаній 
«VITAGRO». Як представник 
великої сім’ї «VITAGRO», 
віддав в обробіток свій пай і 
Віталій Шелега. Переконані, 
компанія, яка працевлаштовує 
сільське населення, дбає про 
село та пайовиків, заслуговує 
на високу довіру.

ДЛЯ КУЛЬТУРНОГО ДОЗВІЛЛЯ

ОЦІНЮЮТЬ З ВДЯЧНІСТЮ

ІГРОВІ МАЙДАНЧИКИ ДЛЯ ДІТЕЙ
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РАДІСТЬ ВЕЛИКОДНЯ

Із милості Божої, людськими ста-
раннями та з великою вірою зводить-
ся у центрі Зорі Свято-Духівський 
храм. І нехай будівництво ведеться 
тривалий час, серце моє втішається, 
бо на наших очах він стає все велич-
нішим, бо розуміємо, що день, коли 
його двері відчиняться для прихо-
жан, наближається.

У 2005 році було освячено місце 
для будівництва нового храму, не-
подалік того приміщення, де прово-
дяться богослужіння. Саме за кошти 
прихожан і розпочалися ці роботи. 
Але, на жаль, матеріали досить таки 
дороговартісні, тому завершити бу-
дівництво в короткі терміни не вда-
лося. 

Та крок за кроком ми наближає-
мося до дня, коли перед нами постане 
новий храм. Зовнішні роботи невдов-
зі завершаться, треба ще нанести по-
золоту на куполи. А далі перейдемо 
до внутрішніх робіт.

Значну допомогу нам надала Гру-
па компаній «VITAGRO». Отримали 
від компанії будматеріали, зокрема 
металопрофільні конструкції, кошти, 
інше сприяння. З такою підтримкою, 
віримо, нам вдасться пришвидшити 
темпи будівництва. І ми завжди мо-

лимося за здоров’я наших благодій-
ників.

Цьогорічний Великдень святкува-
ли в умовах карантину. Але те добро, 
світло, піднесення, яке несе з собою 
Воскресіння Христа, не в змозі зруй-
нувати ніякі віруси. Божа милість 
приходить до того, хто живе з добром 
у серці.

Тож щиро вітаю парафіян нашої 
церкви, працівників і керівництво 
Групи компаній «VITAGRO» з цим 
величним святом. Нехай воно буде 
духовною радістю і піднесенням, не-
хай Воскресіння кожному подарує 
віру в краще.

Отець Віктор,
настоятель Свято-Духівського

храму с. Зоря
Рівненського району

Варто додати, що допомо-
га церковним громадам, храмам 
була й залишається одним із на-
прямків діяльності компанії. Зо-
крема, незадовго до Великодніх 
свят компанія надала допомо-
гу пиломатеріалами і для Свя-
то-Михайлівського храму села 
Сморжів на території Зорянської 
сільської ради.

Понад три мільйони гри-
вень виділила Група ком-
паній «VITAGRO» на пода-
рунки з нагоди Великодніх 
свят. З дотриманням усіх 
вимог карантинних заходів, 
представники компанії, 
виконуючи задекларовані 
обов’язки перед своїми па-
йовиками, вручили понад 
35 тисяч подарункових на-
борів.

Такі акції отримали 
схвальні відгуки у попе-
редні роки. Не бракує 
вдячних слів на адресу 
компанії й цього року.

Анна Франківна Ро-
манюк з села Нивра Бор-
щівського району каже: 
«Дуже приємно, що напе-
редодні Великодніх свят ми 
отримали такі подарунки 
від нашого орендаря. Все 
в домашньому господар-
стві знадобиться. Ми з чо-
ловіком задоволені, що 
віддали земельні паї саме 
«VITAGRO». За людей не 
забувають, до людей при-
слухаються, допомагають.

З подарунками від 
«VITAGRO» Великодні 
свята стають ще приємні-
шими. Дякую за це від усіх 
пайовиків».

Світле свято Воскре-
сіння Христового прийшло 
до нас, принесло з собою 
нові надії, нові задуми. 
Нехай Господь благосло-
вить кожну родину і по-
силає усім здоров’я, мир, 
благополуччя. Від імені па-
йовиків хочу висловити ве-
лику подяку Групі компаній 
«VITAGRO» за подарунки, 
які отримали ми напере-
додні Великодніх свят. Така 
увага зігріває та зворушує. 
Попри те, що компанія 
справно розраховується за 
паї, що отримуємо якісні 
продукти – зерно, цукор, 
борошно, маємо ще й Пас-
хальний подарунок.

Дуже зраділа йому й 
моя мама – Зінаїда Андрі-
ївна Гладун, яка працю-
вала вагарем у колгоспі, а 
нині на пенсії, важко хворіє. 
А також сусіди, інші од-
носельці. Для святкового 
столу дуже знадобиться, і 
печиво, і олія. Нехай в до-
мівках працівників компанії, 
усіх пайовиків поселяться 
добро, достаток, радість.

 Леся Пащук,
пайовик компанії, 

село Мислятин 
Ізяславського району

ПАСХАЛЬНІ 
ПОДАРУНКИ

ДО СВЯТКОВОГО 
СТОЛУ

УВАГА КОЖНОМУ ПАЙОВИКУ

ДО ПОБАЖАНЬ ДОСЛУХАЛИСЯ

- Традиції, які були запроваджені 
у нашій компанії, зберігаються. Не-
зважаючи на  ситуацію із корона-
вірусом, ми шукаємо можливість 

передати пайовикам подарунки, – 
каже керівник ТОВ «Агрохолдинг 
Зоря» Віталій Панкевич. – Якщо у 
попередні роки ми могли зібрати 
людей біля сільських рад чи в 
інших громадських місцях, то зараз 
ми розвозимо подарунки до кож-
ного будинку пайовика. Це трохи 
уповільнює процес. На даний час 
уже видали понад чотири тисячі 
наборів. 

У селі Обарів Рівненського ра-
йону до автомобіля агрохолдингу 
виходить пенсіонерка Тамара 
Власюк. 

- Дякую щиро, - каже вона. - 
Продуктові набори дають нам не 
вперше. Пенсіонерам це особливо 
приємно, таку увагу цінуємо. Ми 
задоволені, що вчасно отримуємо 
орендну плату, що пайовики мо-
жуть розраховувати на допомогу 
компанії.  

За словами Віталія Панке-
вича, увага до пайовиків – одне 
із пріоритетних завдань  компанії 
«VITAGRO». Періодично прийма-
ються рішення про збільшення роз-
міру орендної плати, про іншу під-
тримку своїх пайовиків.

Під час зустрічі з представниками Групи компаній 
«VITAGRO» ми обговорили основні потреби села 
Криків, де компанія обробляє земельні паї, на най-
ближчий період. Мова йшла про благоустрій, зокрема 
про закупівлю щебеню на упорядкування доріг. У 
центрі уваги й наша місцева школа. Педагогічний ко-
лектив неодноразово звертався до мене з проханням 
придбати принтер, необхідний для їхньої роботи. По-
трібна була також і заміна вікон у шкільній їдальні. Тож 
усі ці прохання озвучив нашому інвестору. 

Рішення компанії не змусили довго чекати. 
«VITAGRO» спрямувала кошти на закупівлю 140 тонн 
щебеню. Так само взяли до уваги інші побажання – 
передбачено кошти для трьох металопластикових 
вікон у шкільній їдальні та кошти на новий принтер.

Зараз чекаємо можливості розпочати благоустрій 

у Крикові, встановлення вікон у приміщенні школи. 
Поки що у зв’язку з коронавірусом ці роботи відтермі-
новуємо. На жаль, у Чемеровецькому районі ситуація 
з захворюванням на COVID-19 тривожна, тому маємо 
дотримуватися всіх рекомендацій, аби убезпечити 
себе і близьких.

Складний період треба пережити, далі поверта-
тимемося до звичного життя, будемо втілювати свої 
плани. Сподіваємося, що компанія допоможе реалі-
зувати ще один задум: необхідно викласти бруківку 
на території місцевої церкви. Не один раз «VITAGRO» 
приходила на допомогу, і наші жителі вдячні за це.

Петро Семенишин,
керівник Шидловецького
старостинського округу
Чемеровецького району

У СВІТЛИЙ ДЕНЬ ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТОВОГО НЕХАЙ БОЖА БЛАГОДАТЬ УВІЙДЕ 
В КОЖНУ ДОМІВКУ, ПРИНЕСЕ ВІРУ, НАДІЮ, ЛЮБОВ. НЕХАЙ РАДІСТЬ ВЕЛИКОДНЯ 
СУПРОВОДЖУЄ НАС НА ЖИТТЄВОМУ ШЛЯХУ, ДОДАЮЧИ СИЛ, ТЕРПІННЯ, МУДРОСТІ.

НАПЕРЕДОДНІ ВЕЛИКОДНІХ СВЯТ ТОВ «АГРОХОДОЛДИН ЗОРЯ» РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ ВРУЧИВ СВОЇМ ПАЙОВИКАМ ПОДАРУНКИ. 
ЗАГАЛОМ ЇХ ОТРИМАЮТЬ 4200 СІЛЬСЬКИХ МЕШКАНЦІВ ІЗ 7 СІЛЬСЬКИХ РАД, ЯКІ ПЕРЕДАЛИ СВОЇ ЗЕМЕЛЬНІ НАДІЛИ В ОРЕНДУ 
ІНВЕСТОРУ - ГРУПІ КОМПАНІЙ «VITAGRO». 
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В освітянських колах Радивилівського 
району ім’я Ольги Іванівни Крук добре відо-
ме. Вже чотири десятки літ присвячує вона 
себе школі, учням, навчаючи їх математики. 
Почесна грамота Верховної Ради УРСР, ме-
даль А.С.Макаренка, знак «Відмінник освіти 
України», переможець районного конкурсу 
«Вчительська доля» - це важливі періоди її 
професійного зростання, періоди утверджен-
ня авторитету вчителя. Попри захоплення 
предметом, яке передає Ольга Іванівна своїм 
учням, вона має досить широке коло інтересів. 
Приміром, гарно малює, вишиває, пише вірші, 
сценарії до різних заходів і є  їх ведучою. Різ-
носторонні інтереси, вважає педагог, напов-
нюють життя цікавим змістом, тому ніколи не 
пізно знайти справу для своєї душі.

За ці роки Радивилівщина стала рідною для 
Ольги Крук, адже переїхала сюди з Тернопіль-
щини. Саме там, на батьківщині, зустріла сво-
го майбутнього чоловіка, молодого зоотех-
ніка, з яким і переїхала на нове для неї місце 
проживання.

Іван Крук продовжив працювати тут зоо-
техніком, а згодом був призначений головою 
колгоспу в селі Іванівка.

- Шістнадцять років очолював він колгосп, 
дбав про розвиток господарства, про високі 
показники, про соціальну сферу села, - розпо-
відає Ольга Іванівна. – Усім переймався, за все 
вболівав. Мабуть, тому його серце і підточила 
важка хвороба.

На роботі він, як кажуть, днював і ночував. 

Донька і син бачили батька зрідка, бо ні вихід-
них, ні свят у керівника господарства не було. 
Усе мусив контролювати, за все подбати. Ві-
рите, я, хоч і працювала у школі, але виходила 
разом з жінками буряки сапати, коли була в 
цьому потреба. Люди гуртувалися для таких 
робіт, розуміли, якщо треба – значить, треба.

П’ятнадцять років немає з нами чоловіка, 
батька, дідуся. Дуже рано, в 60 літ, покинув 
цей світ. Далися взнаки нервові переживан-
ня, великі навантаження. У спадок залишив-
ся земельний пай, який нині обробляє Група 
компаній «VITAGRO». До орендаря – жодних 
претензій, адже земля вчасно засівається, вро-
жаї збирають хороші. У нашому селі Пустоі-
ванне більшість людей довірили земельні паї 
компанії і не шкодують про це. Ось напередо-
дні Великодня отримали подарунки, все зна-
добилося на Пасху. 

На мою думку, що для усіх сільських жи-
телів було би значно краще, якби ось такі 
добросовісні орендарі користувалися нашою 
землею, - продовжує Ольга Іванівна. – Рішен-
ня про продаж земель сільськогосподарсько-
го призначення, відверто кажучи, мене лякає. 
Не маючи чітко визначених механізмів, ціни, 
не враховуючи багатьох аспектів, ми можемо 
втратити найдорожчий скарб українців. Гроші 
«проїмо» і залишимося ні з чим. 

Ось така тривога зараз у моєму серці. Хочу, 
щоб «VITAGRO» якомога довше працювала у 
нашому краї та допомагала нашим жителям.

Кожен період життя дарує людині щось 
своє, тому треба вміло скористатися цими 
«подарунками», каже 84-річна Євгена Степа-
нівна Панталеймонова з села Москалівка Яр-
молинецького району.

- У молоді роки усю себе віддавала школі. 
Працювала вчителем молодших класів, а заоч-
но навчалася у Львівському університеті імені 
Івана Франка, здобувши освіту українського 
філолога, - розповідає Євгена Степанівна. – 
Школа була для мене другою домівкою, а учні 
– наче рідними дітьми. Правду кажуть, щоб 
бути педагогом, треба мати покликання. Інак-
ше – складнощі професії стануть непосильни-
ми. 

Оглядаючись на прожиті роки, розумію, що 
вони були недаремними, адже виховала стіль-
ки прекрасних людей, стільком прищепила 
справжню любов до мови, до рідної землі, до 
батьків. Працювала певний час й завучем у 
моїй Москалівській школі, навіть після виходу 
на пенсію не полишала її ще п’ять років. У цих 
стінах мені завжди було затишно, по-справж-
ньому добре. І тепер, на пенсії, радію з того, 
що колишні учні не забувають, дзвонять, над-
силають вітання зі святами. Значить, свій слід 
я залишила у їхніх серцях.

Розповідаючи про те, що за досвідом у їхню 
школу приїздили вчителі району, Євгена Сте-

панівна згадує і про місцевий колгосп, де все 
життя працював її чоловік Микола Терентійо-
вич. Бригадир рільної бригади, пізніше голов-
ний агроном – він здобув повагу й авторитет 
у колективі. Недаремно Микола Терентійо-
вич був удостоєний високої нагороди – орде-
на Трудового Червоного Прапора. У тому, що 
господарство розвивалося, досягало нових ви-
сот, безумовно, була чимала заслуга й голов-
ного агронома.

Євгена Степанівна і Микола Терентійович 
нині на заслуженому відпочинку. Мають три 
земельні паї, які віддали в обробіток компанії 
«VITAGRO».

- Раніше, коли ще тримали домашнє госпо-
дарство, із задоволенням отримували в розра-
хунок за оренду паїв, окрім борошна, цукру, 
ще й зерно. Тепер, коли вже не можемо догля-
дати корову, свині та більше часу перебуваємо 
в Хмельницькому, у дітей, то беремо розраху-
нок грошима. Та, зазвичай, як потепліє, про-
симо дітей відвезти у Москалівку, до рідного 
дому. Нам обом село дуже близьке. Здається, 
і нашим чотирьом онукам та шести правнукам 
воно теж до вподоби. Роздолля, щирість лю-
дей, природа чудова – все це дає енергію, хо-
роший настрій, - ділиться з нами Євгена Сте-
панівна.

Та й у міській квартирі, додає, нудьгувати 
не доводиться. Залюбки читає книги, розв’я-
зує кросворди. Микола Терентійович відсте-
жує усі новини по телевізору, а ввечері усією 
сім’єю збираються, щоб вдосталь поспілкува-
тися.

- Слідкуємо і за діяльністю Групи компаній 
«VITAGRO» на сторінках корпоративної газе-
ти, з інших джерел, - каже 88-річний Микола 
Терентійович. – Хочемо, щоб компанія роз-
вивалася, міцніла, бо й ми, пайовики, будемо 
мати з того користь.

Мабуть, то найвище благо для батьків, коли 
діти вважають їх зразком для себе. Найкращі сто-
сунки – повної довіри, поваги, турботи, любові 
– склалися в сім’ї Людмили Михайлівни Зьомко, 
її чоловіка Віктора Єфремовича, якими не пере-
стають захоплюватися їхні троє дітей – Міла, Алла, 
Анатолій.  

- Своєму чоловікові, на жаль, вже покійному, я 
не раз говорила, що хотіла б з ним прожити так, 
як мої батьки, - розповідає найстарша Міла. – Зі-
старитися разом не довелося, але батьки були й 
залишаються для нашої родини зразком того, як 
треба дорожити одне одним, піклуватися, підтри-
мувати.

Хоч Віктор Єфремович мені нерідний, але я 
дякую Богу за такого батька, який ніколи й нічим 
мене не образив, який хотів і старався, щоб у мене 
було все найкраще. Усе життя працював у колгоспі 
– ковалем, комбайнером, трактористом, на току, 
зварювальником. Здається, не було такої роботи, 
з якою не міг би справитися. Все у нього виходило, 
все до ладу, бо руки, як кажуть, має золоті. У на-
шому батьківському «гніздечку» в Доброгорщі 
майже все зроблене його руками. І справжню 
батьківську ласку, ми з сестрою пізнали завдяки 
йому. «Мої золотоволоски» - так ніжно називає 
нас і досі.

А мама 42 роки працювала дояркою, - про-
довжує розповідь найстарша донька. – Дивуюся, 
як справлялася, бо ж бігала на ферму, виховувала 
трьох дітей, тримала чимале господарство вдома. 
Ще й на вишивання знаходила час. Скільки ска-
тертин, подушок, інших виробів і тепер радують 
око.

 У свої 85 вона така ж непосидюча. Хоч сили 
вже не ті, але без роботи не може. Коли після 
складної операції на серці відчула себе трохи 
краще, відразу будувала плани, що має посадити, 
що треба їй зробити в першу чергу. Просимо, щоб 
більше відпочивала, а вона каже, що без роботи 
їй гірше.

У такому поважному віці батьки ще доглядають 
за поросятами, качками, кролями. Щотижня хтось 
з нас, дітей, онуків приїздить у Доброгорщу, до-
помагаємо по господарству. Але їхнє нестримне 
бажання працювати, бути корисним, не може не 
вразити.

Міла розповідає і про ще одну особливість 
рідних людей:

- Переживання, турбота одне про одного просто 
розчулюють. Ніколи батько не сяде без мами сні-
дати чи вечеряти – такі вони дружні. Не чули ми 
в хаті ні сварок, не було ніколи й образ. Тому і в 
своїх сім’ях хочемо їх наслідувати, стараємося, 
щоб панували мир, спокій, злагода, які завжди 
були у батьківській хаті.

І мама, і тато за нелегку працю в колгоспі, от-
римали земельні паї, які зараз обробляє компанія 
«VITAGRO». Видно що це добрі господарі, які ша-
нобливо ставляться до землі та до людей.

Весна для аграріїв – напружена пора, приємно, 
що поля засіваються, ведеться догляд за культу-
рами. Для сільських жителів, таких трударів, як 
мої батьки, це дуже важливо.
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