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ОСТАННІЙ МІСЯЦЬ ВЕСНИ СТАВ ЗАВЕРШАЛЬНИМ У ПОСІВНІЙ КАМПАНІЇ. ПРОАНАЛІЗУВАТИ ПІДСУМКИ ВЕСНЯНОПОЛЬОВИХ РОБІТ ТА ВІДПОВІСТИ НА ІНШІ ПИТАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДІЯЛЬНІСТЮ СІЛЬГОСПВИРОБНИКІВ, МИ ПОПРОСИЛИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ГРУПИ КОМПАНІЙ «VITAGRO» ПЕТРА ЛАБАЗЮКА.
- Петре Петровичу, які особливості цьогорічної
посівної та як позначилися вони на діяльності компанії «VITAGRO»? Цікаво дізнатися і про поточні
завдання, які стоять перед аграріями.
- Весна цього року не була ранньою, тож і роботи в
полях розпочинали пізніше. Початок весни, пригадайте,
був досить сніжним, тривалий час на полях лежав чималий покрив снігу. Проте це сприяло достатній кількості
вологи в ґрунті, що особливо важливо під час посівної.
Правда, працювати нашим аграріям довелося інтенсивніше. Практично без перепочинку за одними культурами одразу сіяли інші.
Цього року всі кластери компанії відвели площі під
посів соняшника, кукурудзи, сої та успішно справилися

з цим завданням. А кластери «Товтри», «Центральний»,
«Хмельницький» сіяли й цукровий буряк. У вирощуванні цієї культури, до речі, компанія «VITAGRO» має
багатий досвід. А кластер «Полісся», до прикладу, вже
не один рік спеціалізується на вирощуванні гарбузів.
Загалом до середини травня «VITAGRO» фінішувала у
посівній.
Дощів достатньо. Бажано, щоб нічна температура підвищувалася, це б пішло на користь культурам.
Сьогодні ж аграрії нашої компанії активно проводять
роботи із захисту посівів від бур’янів. Усі планові завдання виконуються вчасно. І це вселяє нам надію на хороші
врожаї. Зрештою, дає черговий поштовх для розвитку.

Продовження на стор.
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АКТУАЛЬНО

ЩО ПОТРІБНО ЗРОБИТИ ДЛЯ
ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬ ГРОМАДАМ?

стор.7

ПЕРЕД ВІДКРИТТЯМ РИНКУ ЗЕМЛІ ТА ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК В
УПРАВЛІННЯ ОРГАНАМ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ НЕОБХІДНО
ПРОВЕСТИ ІНВЕНТАРИЗАЦІЮ ЗЕМЕЛЬ ТА ВРЕГУЛЮВАТИ НА ЗАКОНОДАВЧОМУ
РІВНІ МЕХАНІЗМ ОЦІНКИ ДІЛЯНОК.
Таку думку висловив народний
депутат, член депутатської групи
«Партія «За майбутнє» Сергій Лабазюк.
За його словами, ухвалений
законопроект №2194 про передачу земель громадам дозволить збільшити доходи місцевих

бюджетів, залучити інвестиції та
сформувати прозорі правила гри
для всіх учасників ринку. Словом,
– зробить місцеву громаду господарем на своїй землі. Саме так, як
це і має бути в цивілізованій країні
з ринковою економікою.
«На жаль, закон ухвалили з

запізненням на 3–4 роки. Документ потрібно було приймати
одночасно зі стартом реформи
децентралізації, аби він вступив
в дію та працював на результат
територіальних громад і громадян України.

Продовження на стор.
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ЩО ПОТРІБНО ЗРОБИТИ ДЛЯ
ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬ ГРОМАДАМ?

ПРАЦЮЄМО ЗАРАДИ ДОБРОБУТУ ЛЮДЕЙ,
З ТУРБОТОЮ ПРО ЗЕМЛЮ

Закінчення. Початок на стор. 1

Закінчення. Початок на стор. 1

Наразі це ключовий інструмент, який дає можливість людям та депутатському корпусу працювати
ефективно та планувати бюджет на 2022 рік», – заявив
Сергій Лабазюк.
Проте для того, аби передати землі в управління місцевим громадам,
необхідно чітко розуміти – скільки є ділянок
у доступі, де саме та в який спосіб буде проведена оцінка. Сьогодні ключовим завданням
Держгеокадастру залишається проведення
інвентаризації земель.
«Минулого року під час ухвалення закону про відкриття ринку землі я особисто
наполягав на законодавчому врегулюванні
питання оцінки земель, контролю проведення торгів та використання ділянок за
призначенням. Проте це питання досі не
вирішене. Ринок землі відкривається вже
з 1 липня, але об’єктивний механізм ринкової оцінки територій відсутній. До прикладу, на Хмельниччині є два сусідніх села,
в одному з яких 1 гектар землі коштує 70
тисяч гривень, а в іншому – 28 тисяч гривень. Це свідчить про те, що проведена у
свій час кадастрова оцінка була необ’єктивною», – стверджує Сергій Лабазюк.
Наступний крок до завершення земельної
децентралізації – прийняття законопроекту
№2195, який стосується продажу ділянок
державної та комунальної власності через
електронні аукціони. Мета цього документу –
врегулювати на законодавчому рівні процес
оцінки та продажу земель.

ЩЕДРІ УКОСИ СІНАЖУ
Цього року «Агрохолдинг «Зоря» вдався
до своєрідного експерименту, відвівши площі
під кукурудзу на насіння.
- Вперше за роки господарювання компанії на тутешніх землях вирішили вирощувати кукурудзу, яку використаємо на насіння,
- розповідає заступник керівника кластеру
«Агрохолдинг «Зоря» Анатолій Наумець. –
У колишні часи прославлене господарство
«Зоря» мало багато досягнень у вирощуванні
різних культур, в тому числі й кукурудзи на
насіння. Тож цією спробою ми, по суті, хочемо
відродити агрономічні традиції. Докладаємо
всіх зусиль, щоб наші сподівання виправдалися, щоб результат був позитивним.
Анатолій Віталійович розповідає, що
аграрії кластеру переживали, чи вдасться
заготовити сінаж для потреб тваринницьких
ферм, адже рясні дощі ставали на заваді.
Уважно стежили за прогнозом погоди. У дні,
коли на Рівненщині встановилася сонячна погода, одразу вийшли в поле. Укоси люцерни
були щедрими, бо ж аграрії поспішали з користю використати час.

— А що для вас є критеріями ефективного розвитку
компанії?
— Новизна. Прогресивність.
Ми в постійному пошуку новацій і впровадження новітніх
технологій. Наше правило —
не зупинятися на досягнутому.
Ми добре розуміємо, що для
ефективного ведення бізнесу
в сучасних умовах потрібно
завжди аналізувати й контролювати всі бізнесові процеси,
своєчасно впроваджувати нові
технології й підходи.
Група компаній «VITAGRO»
постійно оновлює матеріально-технічну базу та технічний
парк — щороку інвестуємо
в придбання сучасної високопродуктивної сільськогосподарської техніки провідних світових виробників, яка збільшує
ефективність виконання сільськогосподарських робіт, водночас забезпечуючи комфорт
тим, хто її обслуговує. Також
ми використовуємо систему
супутникового
моніторингу
посівів, системами GPS моніторингу техніки та дронами.
Це дозволяє відстежувати стан
посівів, контролювати й ефективно оптимізувати всі роботи.
Такий підхід – і до інших напрямів діяльності: все, що ми
вирощуємо, будуємо або модернізуємо, — у всьому запроваджуємо лише якісні та сучасні інструменти й ресурси.
— В умовах жорсткої
конкуренції, як компанії
вдається зберігати й зміцнювати позиції одночасно в
різних сегментах?
— Багатовекторність виробництва, розвиток різних напрямів господарювання із застосуванням прогресивних методик,
технологій якраз і дають нам
можливість витримувати жорстку конкуренцію.
Для себе ми обрали стратегію розвитку, дотримуючись якої не зупиняємося ні на
хвилину. Ми автоматизували
виробничі й управлінські процеси, постійно модернізуємо
та розвиваємо всі наші сільськогосподарські об’єкти й одночасно інвестуємо в розвиток
свого персоналу.
— «VITAGRO» системно впроваджує сучасні технології. Розкажіть, на що
саме спрямовано реалізовані
рішення?
— Щодо розвитку рослинницького напряму, то ми
щороку розширюємо парк сучасної сільгосптехніки. Завдяки
цьому домагаємося якіснішого
та ефективнішого обробітку
ґрунту, ліпшого застосування
мінеральних і органічних добрив. На допомогу аграріям
прийшли дрони, завдяки яким

отримуємо оперативну інформацію з усіх полів.
У тваринництві, зокрема, галузі свинарства, сучасні технології допомогли компанії завоювати лідерські позиції.
— Які основні ризики бачите для розвитку кожного
з напрямів діяльності компанії і як їм запобігаєте ?
— Сільське господарство
завжди було ризикованою
справою. Погодні умови іноді
можуть звести нанівець зусилля аграріїв. Проте не менші
ризики відчуваємо через цінову нестабільність на сільгосппродукцію, через відсутність
належної підтримки з боку
держави.
Тому переважно сільгоспвиробники, на жаль, лишаються наодинці із серйозними
проблемами.
— Розростання компанії
вимагає залучення більшої
кількості працівників. Як
вирішуєте кадрові питання, враховуючи дефіцит
фахівців?
— Авторитет компанії сприяє тому, що «VITAGRO» популярна серед тих фахівців,
які хочуть працевлаштуватися. Стабільна висока заробітна плата, соціальна підтримка
працівників особливо зацікавлюють людей.
Останнім часом відчувається
дефіцит робітничих професій.
Саме тому компанія налагодила тісну співпрацю з професійними аграрними коледжами
— допомагаємо обладнанням
для виробничих майстерень.
Учні цих закладів проходять
практику в нашій компанії,
навчаються у висококласних
спеціалістів. Найкращим із них
пропонуємо роботу.
Найголовніше, що хочемо
бачити у працівниках, — це
знання справи, відповідальність й ініціативність.
— У чому вбачаєте місію
«VITAGRO»?
— Ми працюємо заради добробуту людей, з турботою про
землю та майбутні покоління
— такою є місія Групи компа-

ній «VITAGRO». Тому всі бізнес-напрями ми розвиваємо,
дотримуючись обраної місії.
Поряд із вирощуванням
сільськогосподарської продукції активно розвиваємо свинарство, скотарство, садівництво,
елеваторний бізнес, а також
розвиваємо такі екологічні напрями як сонячна енергетика
та екологічно чисті будівельні
матеріали. У будь-якій справі
враховуємо потреби та інтереси людей.
— Компанія здобула авторитет завдяки багатьом
соціальним проектам. Чи
маєте особливий підхід у виборі цих проектів?
— У тісній співпраці з керівництвом
територіальних
громад ми вирішуємо, які потреби для цих громад є нагальними, які завдання є першочерговими. Практикуємо й
зустрічі з пайовиками, де вони
висловлюють свої побажання,
пропозиції.
Компанія вже неодноразово
доводила чималою кількістю
справ свою справжню турботу
про села. Для сільських жителів ми часто стаємо першими
помічниками. Підтримка медичних амбулаторій, освітніх
закладів, вивезення сміття, прокладання водогонів, будівництво і ремонт доріг, підтримка
галузі культури, допомога ветеранам, воїнам АТО/ООС, багатодітним, іншим категоріям населення — це не просто слова.
Люди в цьому переконалися.
— Якою ви бачите компанію в майбутньому? У що
плануєте інвестувати?
— Нові плани підкидає
саме життя. Переконаний,
«VITAGRO» зможе втілити ще
чимало цікавих ідей. А головним і незмінним є те, що вони
мають бути корисними для
людей.
Не буду загадувати, але дуже
хочу, щоб наша компанія надалі змогла створити й ввести
в експлуатацію переробні підприємства. І над втіленням цієї
ідеї працюємо вже тепер.
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ПЛІДНА СПІВПРАЦЯ
- Завдяки співпраці з ТОВ «Трипілля», що є структурним
підрозділом кластеру «Волинь» Групи компаній «VITAGRO»,
вдалося реалізувати низку соціальних заходів, - розповідає
голова Козинської територіальної громади Іван Школяр.
– Зокрема, в селі Іващуки змогли встановити нові вікна,
двері в приміщеннях місцевого закладу культури і ФАПу.
Крім того, висипали білим щебенем дорогу від села Бригадирівка до села Середнє, на що були спрямовані кошти як
«Трипілля», так і громади.
Великою спільною справою варто вважати і ремонт амбулаторії сімейної медицини в селі Зарічне. Створити комфортні умови для надання медичної допомоги жителям
– це наш обов’язок, - додає керівник громади. – Приємно,
що цю мету поділяє й «Трипілля». Для встелення підлоги
на першому поверсі амбулаторії наш інвестор придбав 140
квадратних метра плитки. Завдяки об’єднаним зусиллям
з’явилася у Зарічному й нова автобусна зупинка, за яку дякують місцеві жителі. Позитивно відгукуються люди і про
те, що проведений поточний ремонт дороги Дубовиця-Нова
Пляшева, в чому теж відчули допомогу нашого «Трипілля».
Сприяло товариство і в благоустрої населених пунктів, надаючи техніку для проведення робіт.
Переконаний, що в єдиній злагодженій команді разом з
кластером «Волинь», зокрема нашим найближчим діловим
партнером – ТОВ «Трипілля», нам вдасться втілити чимало
інших задумів, адже потребують ремонтів клуби, ФАПи в
інших селах. Актуальними залишаються потреби в ремонті
доріг, - каже Іван В’ячеславович. – Тому попереду в нас багато спільної роботи.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОБРИХ СПРАВ

До благоустрою майже в десяти селах Ізяславщини долучилася й Група компаній «VITAGRO».
Спільними зусиллями громади й представників компанії вдалося прибрати території, провести окремі
ремонтні роботи, в тому числі й пам’ятників полеглим воїнам до святкування Дня Перемоги.
***
У селі Завадинці «VITAGRO» допомогла встановити нове перекриття для криниців загального користування.

Завдяки допомозі «VITAGRO» навели порядок на кладовищі села Михнів. Розчистили зарослі, зрізали старі дерева, вивезли сміття.
***
Для Поповецької громади в рамках корпоративної соціальної відповідальності компанією
«VITAGRO» було придбано мотоблок і бензокосу. «Це дуже корисні речі, які знадобляться під час
проведення багатьох робіт на території старостату», - каже Поповецький староста Алла Сістук.

ЧЕКАТИМЕМО
ГАРБУЗІВ
Для села Котелянка на Полонщині гарбузи стали вже традиційною культурою. Завдяки набутому досвіду успішно справилися
з посівами цієї культури й цього
року.
- Гарбузи – одна з пізніх культур
і посів її завершили відповідно
до запланованих строків, - розповідає агроном Віктор Грама. –
Тепер посіви у стадії сходження.
Сподіваємось, погода сприятиме
їх розвиткові. Дощі, якими багата
цьогорічна весна, на користь. Хочеться, правда, щоб й температурний режим був дещо вищим,
бо волога і тепло – це те, чого особливо потребують рослини.
І коли з’явиться перша пара
справжніх листків, на гарбузових
полях проводитимуть рихлення,
продовжує агроном. Часто ця робота виконується не лише технікою, а й із застосуванням людської праці. Річ у тім, що під час
догляду за посівами практично не
використовують хімічних препаратів. Адже в кінцевому результаті
насіння гарбузів, вирощених у Котелянці, Михнові використовуватимуть у фармацевтичній і харчовій
промисловості. Гарбузове насіння,
яке пропонує закупівельникам
Група компаній «VITAGRO», лише
високої якості.

ЗАВДЯЧУЄМО
«VITAGRO»
Староста села Криків на Чемеровеччині Петро Семенишин від
імені жителів висловлює вдячність
Групі компаній «VITAGRO» за допомогу, яку надає інвестор їхній
громаді.
- Завдяки компанії «VITAGRO»
маємо змогу щороку підсипати
наші дороги. Компанія надає транспорт на вивезення щебеню, інше
сприяння.
За підтримки компанії змогли
встановити загорожу і викласти
бруківку біля місцевої церкви. Загалом – у кожній справі на користь
людей є заслуга «VITAGRO».
Петро Семенишин додає, що
і цього року компанія відгукнулася на прохання закупити столи,
стільці, лінолеум для сільської
школи, допомогла матеріалами
для косметичного ремонту. Підтримка освітніх закладів – один з
невід’ємних напрямів діяльності
«VITAGRO».
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ДОВІРА - НАГОРОДА ВІД ПАЙОВИКІВ
ЇХ СПРАВЕДЛИВО НАЗИВАЮТЬ ПОМІЧНИКАМИ, ПОРАДНИКАМИ І «ШВИДКОЮ ДОПОМОГОЮ» ДЛЯ
ПАЙОВИКІВ. ЇМ ЧАСТО ДОВІРЯЮТЬ ОРЕНДОДАВЦІ ЗЕМЕЛЬ ЖИТТЄВО ВАЖЛИВІ ПИТАННЯ І САМЕ ЇХ ВОНИ
НАГОРОДЖУЮТЬ НАЙВИЩОЮ НАГОРОДОЮ – СВОЄЮ ДОВІРОЮ. ПРОДОВЖУЄМО ЦИКЛ ПУБЛІКАЦІЙ ПРО
МЕНЕДЖЕРІВ ГРУПИ КОМПАНІЙ «VITAGRO» І ПРОПОНУЄМО ЗНАЙОМСТВО З НИМИ НА СТОРІНКАХ ГАЗЕТИ.
БАГАТО ДОБРИХ СПРАВ

ІЗ ПОВАГОЮ ДО ЛЮДЕЙ
Закінчивши механічний факультет Мирощанського сільгосптехнікуму, Валентин
Ліщук влаштувався на роботу майстром
виробничого навчання в сільському професійно-технічному училищі. Пізніше, коли
отримав диплом Рівненського державного
педагогічного інституту, став вчителем тракторної справи у цьому ж СПТУ.
Сьогодні навіть важко сказати, скільком
учням відкрив шлях у професійне життя Валентин Ліщук. Він завжди наголошував, що
тракторист – одна з найкращих професій,
яка постійно буде затребуваною та високооплачуваною. Щиро радів за тих учнів, які добилися успіху на професійній ниві, здобули
авторитет і визнання у колективах.

Дехто з них сьогодні працює і в Групі компаній «VITAGRO», структурним підрозділом
якої стало «Горинь-агро плюс».
- Я пригадую той час, коли розпадалися
колишні господарства, а брати на себе відповідальність за обробіток земель, за працевлаштування людей не було кому. Тепер бачимо зовсім іншу картину. Відколи працює на
наших землях компанія «VITAGRO», почали
пайовики отримувати орендну плату, яка періодично зростає. Відчули підтримку не тільки
орендодавці, а й сільські ради, церковні громади. Двічі отримувала, до прикладу, чималу
фінансову підтримку церква в селі Кутянка,
завдяки чому змогли проводити ремонтні роботи в цьому храмі. Повністю перекрили дах,
оновили куполи церкви в селі Болотківці – допомогу неодноразово надавала цій громаді
компанія «VITAGRO». І храм в селі Ілляшівка
отримав на ремонт кошти від інвестора.
Варто згадати також, що компанія значну
допомогу надає селам у боротьбі зі стихійними сміттєзвалищами, у розчищенні та
ремонті доріг. Не так давно, приміром, висипали жерствою дорогу від Болотковець
до Теремок, - продовжує Валентин Володимирович. – Для встановлення водонапірної
башти в Кутянці, для ремонту водонапірної
башти в селах Данилівка, Ілляшівка компанія
«VITAGRO» виділяла значні кошти.
Не забувають наші люди і тих приємних
моментів, коли отримують подарунки від компанії. Ніколи не обминає «VITAGR» увагою
ветеранів війни, колишніх воїнів-афганців,
учасників АТО/ООС, людей, якими гордиться
наш край.
Той, хто з повагою ставиться до людей, і
сам заслуговує великої поваги та вдячності, підсумовує Валентин Ліщук.

Про таких як Григорій Мартинюк кажуть: «Де народився,
там і знадобився». Бо й справді,
зважаючи на життєвий і трудовий шлях Григорія Івановича,
можна з упевненістю сказати,
що для рідного села Ріпки на
Ізяславщині, для своїх односельців він зробив чимало.
Григорій зростав у простій
родині, батьки його працювали в сільському господарстві,
тож не дивно, що хлопець вирішив піти їхнім шляхом. Після строкової служби в армії
працював водієм у колгоспі.
Затим з відзнакою закінчив
Кам’янець-Подільський радгосп-технікум. Пізніше – заочно здобув професію вченого
агронома в сільськогосподарському інституті.
Його високий професіоналізм бере початок з того дня,
коли він поповнив ряди працівників місцевого господарства. Водій, головний агроном,
а потім керівник господарства у
Ріпках.

рій Мартинюк.
Після останньої роботи головним інспектором праці територіальної
держінспекції
праці в Хмельницькій області
він не зміг зануритися в більш
спокійне та розмірене пенсійне
життя. Із задоволенням прийняв пропозицію бути менеджером компанії «VITAGRO» у
селах Ріпки, Тишевичі, Зубарі.
- Рідний край, знайомі
люди, - хочу для них бути корисним, - каже менеджер Григорій Мартинюк. – Попередній
досвід роботи з людьми тепер
мені дуже знадобився. Вміти
вислухати, дати пораду – цього від нас насамперед чекають
пайовики.
Надзвичайно приємні відчуття, коли чуєш подяку від
них. Ось вручали подарунки
людям до Великодніх свят, до
Дня Перемоги у Другій світовій війні. Добре слово від них
у відповідь аж серце зігріває.
Дякують пайовики і за те, що
компанія допомагає їм в оранці городів, у благоустрої територій, у вивезенні сміття, за
багато інших добрих справ. І
нам, менеджерам, це додає сил
в роботі, - каже на завершення
Григорій Іванович.
СВОЮ РОБОТУ
ТРЕБА ЛЮБИТИ

- Після семи років на посаді
головного агронома мені довірили надзвичайно відповідальну посаду - голови нашого
господарства, якій я віддав 17
років свого трудового життя,
– розповідає Григорій Мартинюк. – То були непрості часи,
адже дефіцитними були засоби
захисту рослин, добрива, інше.
Сьогодні, коли спостерігаю, як працює Група компаній
«VITAGRO», по-доброму вражений. Чіткі планові завдання
і повне забезпечення аграріїв
усім необхідним для їх виконання, потужна техніка, високі результати – все це вселяє
оптимізм і віру в те, що пайовики компанії не помилилися,
коли надали їй в обробіток свої
паї. Можливості «VITAGRO»
відкривають і для людей широкі перспективи, - додає Григо-

З таким правилом і йде по
життю Галина Дуна, яка працює менеджером компанії
«VITAGRO» в селі Москалівка
на Ярмолинеччині.
- Лише тоді робота буде приємною, необтяжливою, якщо
ти сприймаєш її як щось важливе та необхідне, якщо оцінюєш її лише з позитивної точки
зору. Якщо будеш любити те,
чим займаєшся, - ділиться думками Галина Семенівна.
В селі її характеризують як
доброзичливу, щиру, відкриту
жінку, яка охоче спілкується з
земляками, відгукується на їхні
прохання.
- Мені довелося працювати в багатьох колективах – на
цегельному заводі, землевпорядником у сільській раді, і на
заробітках за кордоном була.
Всілякого «хліба» спробувала,
- каже Галина Семенівна. Знаю
одне: ставитися до людей треба
так, як хочеш, щоб вони ставилися до тебе. І нікого не підвести.
Багато хто з місцевих жителів переконався, якщо Галина
Дуна взялася за якусь справу,
то обов’язково доведе її до кінця.
- Особисто я співпрацюю
з 862 пайовиками. Вірите, з

кожним з них знайома, вивчила їхні характери, знаю, як
склалося життя. Слухаю часто
їхні історії і думаю: це ж книгу
можна про того чи іншого написати, такі непрості життєві
сюжети.
Дуже добре, що багатьох

із цих людей наша компанія
«VITAGRO» вшановує на різні
свята, що створює людям хороший настрій, вселяє надію на
краще.
Чимало наших пайовиків
отримали вже розрахунки за
паї в грошовому виразі. А хто
бажає натуроплату – зерном,
цукром, також обов’язково отримають ці продукти. Виплати
проводяться вчасно, якісно – і
люди задоволені. Якщо з’являються якісь запитання, то
одразу телефонують мені. Я
жартую, що й телефоністкою
могла би працювати, бо за день
отримую більше сотні дзвінків.
Хтось – запитує, хтось – розповідає, хтось – радиться. Для
мене, скажу відверто, радість
спілкуватися з людьми.
Ми живемо в селі, наче велика родина, - продовжує Галина Семенівна. – Так приємно
було, коли мене вітали з народженням онученьки. Поїхала
на Білогірщину подивитись на
малятко, то потім всі розпитували, яка ж вона. Тепер у мене
двоє дорогих онучаток – хлопчик і дівчинка. Це – неймовірне
щастя, - не приховує своїх емоцій Галина Дуна. – А ще я щиро
радію за тих односельців, які
працевлаштувалися в компанії
«VITAGRO». Вони цінують те,
що мають стабільний заробіток
і залишаються в рідному селі.
Чоловік мій теж працював
у компанії водієм, аж поки не
підвело здоров’я. Усім нашим
пайовикам я зичу хорошого
самопочуття, багато радісних
днів і любові до роботи, яка випала в житті, - підсумовує Галина Дуна.
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СИМВОЛ ГЕРОЇЧНОГО МИНУЛОГО
«СВЯТО ПЕРЕМОГИ Є СИМВОЛОМ ГЕРОЇЧНОГО МИНУЛОГО ТА МУЖНОСТІ НАШИХ БАТЬКІВ, ДІДІВ, УСІХ ПАТРІОТІВ, ЯКІ
ПРОЙШЛИ КАТОРЖНИМИ ШЛЯХАМИ ЖОРСТОКОЇ ВІЙНИ 1941-1945 РОКІВ. МИНАЮТЬ РОКИ, АЛЕ ЗАЛИШАЄТЬСЯ ЖИВОЮ
ПАМ’ЯТЬ ПРО СТРАШНУ ТРАГЕДІЮ, ЯКА ПРОЙШЛАСЯ ПО ДОЛІ ЧИ НЕ КОЖНОЇ РОДИНИ В УКРАЇНІ, ЗАБРАЛА МІЛЬЙОНИ
ЛЮДСЬКИХ ЖИТТІВ.
У ТРАВНЕВІ ДНІ МИ ВШАНОВУЄМО ПАМ’ЯТЬ УСІХ ЖЕРТВ ЦІЄЇ ВІЙНИ. АДЖЕ ДРУГА СВІТОВА СИМВОЛІЗУЄ НЕ ЛИШЕ ГЕРОЇЗМ,
СИЛУ ДУХУ ТА САМОПОЖЕРТВУ В ІМ’Я ПЕРЕМОГИ, А Й ВІЧНУ СКОРБОТУ ЗА ТИМИ, ХТО ЗАПЛАТИВ ЖИТТЯМ ЗА МИРНЕ
МАЙБУТНЄ ДЛЯ ПРИЙДЕШНІХ ПОКОЛІНЬ.
ШАНОВНІ СОЛДАТИ ПЕРЕМОГИ! ДОЗЕМНИЙ УКЛІН ВАШІЙ МУЖНОСТІ!
ЩИРО БАЖАЮ ВАМ ТА ВАШИМ РОДИНАМ МІЦНОГО ЗДОРОВ’Я ТА ДОВГОЛІТТЯ, ДОБРОБУТУ, РОДИННОГО ЗАТИШКУ І
МИРУ!»
З такими словами звернувся до учасників Другої світової війни генеральний директор Групи
компаній «VITAGRO» Петро Лабазюк. Представники компанії взяли участь у заходах, присвячених, пам’яті полеглих воїнів у Другій світовій війні та вшануванню живих свідків того страшного
лихоліття, відвідали домівки ветеранів і вручили
подарунки від компанії «VITAGRO».
ВОНИ – У НАШІЙ ПАМ’ЯТІ
Чимало ветеранів, які з честю пройшли горнило Другої світової, отримали подяку та привітання з нагоди Перемоги над нацизмом від депутата
Хмельницької обласної ради Петра Лабазюка.
А представники Курилівського старостинського округу на чолі з Раїсою Белак і представниками Групи компаній «VITAGRO» привітали
зі святом Клавдію Савівну Приймак – дружину
померлого учасника бойових дій Івана Прокоповича Приймака.
Чимало теплих слів подяки, а також подарунки
отримали ветерани Ізяславщини. Представники
кластеру «Полісся» відвідали домівки колишніх
солдатів, які принесли мир на нашу землю. Багато спогадів було цього дня, багато зворушливих
моментів, які запам’ятовуються назавжди.
Надзвичайно цікавими є розповіді про ті важкі
часи й Федора Мельника з села Мирівка. Кожна
зустріч з ветеранами – цінний внесок у скарбницю нашої історії.
Солдатів, які не повернулися з Другої світової
війни, вшановували біля пам’ятника воїнам-визволителям у Лісоводах, інших населених пунктах. До підніжжя обелісків, монументів героям
представники «VITAGRO» поклали живі квіти та
вшанували їх пам’ять хвилиною мовчання.

СТВОРЮЮТЬ КРАСУ СВОЇМИ РУКАМИ
Весняна акція «Посади дерево –
збережи планету» прокотилася всіма
населеними пунктами, де веде господарську діяльність Група компаній
«VITAGRO». Об’єднала вона й жителів
Поповецької громади, які з великим
задоволенням озеленювали рідне село.
- Участь у акції «Посади дерево –
збережи планету» взяли учні та вчителі Поповецької школи, працівники
культури, жителі села і, звісно, представники Групи компаній «VITAGRO»,
- розповідає староста Алла Сістук. – Із
чудовим настроєм ми взялися за роботу, адже кожен усвідомлює, що зелені
насадження тішитимуть око наших
дітей, онуків і нагадуватимуть наступним поколінням, що красу рідного села
можна створювати своїми руками. Що
дбати про нього зобов’язані спільно,
усією громадою. Ми вдячні компанії «VITAGRO» і за те, що допомогли
придбати саджанці туй і самшиту, які,
окрім окраси, є е й свідченням нашої
дружби з «VITAGRO», - додає Алла
Сергіївна.

ОДИН З КРАЩИХ
ТРАКТОРИСТІВ
Зі своєю майбутньою
дружиною Сергій Черновол
познайомився на Миколаївщині. Вона приїхала провести брата на службу в
армію. І так запала в душу
йому миловидна дівчина з
приємною посмішкою, що
відпускати її Сергій вже не
захотів. До цієї зустрічі він
і не думав, що зможе змінити рідні місця на інші. Та
справжні почуття якраз і
стали для хлопця визначальними у цьому рішенні.
Так і опинився на квітучому
Поділлі, в селі Великі Зозулинці, де молоде подружжя
розпочало спільне сімейне
життя.
Ще зі шкільних років
Сергія цікавила техніка. Тож
і вибір професії був невипадковий. Згодом влаштувався
на роботу трактористом у
місцевому господарстві. Постійно працював над підвищенням професійної майстерності.
І коли в селі обробляти
орендовані землі почала
Група компаній «VITAGRO»,
саме Сергію Черноволу довірили кермо сучасного трактора Кейс-600. І звання одного з кращих трактористів
компанії закріпилося за ним
ще міцніше.
- Приємно, коли твою
працю цінують, коли отримуєш подяки, грамоти від
керівництва. Це завжди є
хорошим стимулом у подальшій роботі, - наголошує
він.
Весна – напружений і відповідальний період для аграріїв. І Сергій Олександрович
каже, що колектив їхнього
відділку успішно впорався зі
всіма завданнями.
- Наші поля зорані, засіяні,
внесли мінеральні добрива.
Мій Кейс не підвів, і я цьому
особливо радий, - додає
тракторист. – Чекатимемо
жнив, щоб на зачищених
площах ґрунтообробна техніка знову могла працювати.
Хоч робота в полі ніколи не
була легкою, для мене вона
залишається улюбленою. Як
і колектив, в якому є велике
бажання працювати, - говорить Сергій Черновол.
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ЗА ЧИСТЕ ТА ГАРНЕ ДОВКІЛЛЯ
Весна – не лише пора оновлення, а й турбота про чистоту, порядок, благоустрій. Вже традиційно у погожі весняні
дні працівники Групи компаній «VITAGRO» влаштовують суботники, під час яких прибирають, облагороджують
території, займаються озелененням і дбають про те, щоб все довкола мало охайний і привабливий вигляд.
Дружньою командою працівники центрального офісу компанії «VITAGRO» у Волочиську вийшли на прибирання території. Своєрідна толока не лише об’єднала чималий колектив, а й принесла позитивні емоції її учасникам.
Приємно, коли в зусиллях за чисте довкілля є й твоя часточка.
У цьому переконані й працівники елеватора, що в селі Закупне на Чемеровеччині. Вони вирішили висадити на
території березову алею. Безперечно, ця молода алея радуватиме усіх людей.

СТАЛИ РІДНИМИ
Її робочий день розпочинається о п’ятій ранку. Адже
Валентина Євгенівна Нагула
– доярка. Так, це про таких
жінок кажуть, що вони – люди
ранкової зорі. Бо й справді,
стільки світанків довелося зустріти Валентині Євгенівні на
робочому місці, що важко злічити. Та вона дякує Богу за те,
що має можливість працювати
поблизу свого рідного села
Гречана.
Солом’янська ферма –
одна з кращих у Групі компаній «VITAGRO». І кожен з
працюючих переконаний, що
це визнання - завдяки чудовому колективу, бо саме люди
й створюють атмосферу, настрій, в якому минають трудові
дні та роки.
- Ми так здружилися, що
сприймаємо одне одного, як
родину. Ділимося і радощами,
і печалями, - каже Валентина
Євгенівна. – Коли відчуваєш
підтримку, коли є до кого звернутися за порадою, то будь-які
труднощі перенести значно
легше.
У житті Валентини Нагули
були надзвичайно важкі моменти і лише підтримка добрих людей, зізнається вона,
допомогла пережити горе.
Чоловік Валентини Євгенівни свого часу працював
трактористом, комбайнером.
На жаль, підвело здоров’я і
нині він на пенсії по інвалідності. Але кожен в селі характеризує їхню сім’ю як дуже
працьовиту, як людей з добрим і відкритим серцем.
Великою втіхою для батьків
є їхній 14-річний син, який допомагає в домашньому господарстві і якого з дитинства
привчали вони до праці.
- Коли є в людини звичні
турботи – дім, родина, город,
якась живність, то це змушує її
«крутитися», рухатися вперед.
Як рухається вперед наше
життя. Єдине, що прошу в
Бога, – здоров’я та щасливої
долі для сина, здоров’я своїм
рідним, і щоб я могла ще довго-довго працювати на фермі,
до якої звикла і де найкращий
колектив, про який можна
лише мріяти, - додає Валентина Нагула.

У КОЛЕКТИВІ, ДЕ СУМЛІННИХ ЦІНУЮТЬ

Для Наталії Гнап завжди дуже
важливо почути подяку за свою роботу. Адже вона ось уже впродовж
восьми років готує обіди для працівників Гвардійського відділку компанії. У попередні роки постійно доставляла Наталія Анатоліївна гаряче
харчування механізаторам в поле. І
коли нахвалювали її за смачні страви, то ці слова були для неї найвищою нагородою.
- Я завжди переживаю, чи сподобаються страви людям, бо ж від їжі
залежить і настрій людини, і її самопочуття, і бажання працювати, каже вона.
Бути серед людей, спілкуватися з

ними Наталя звикла ще зі шкільних
років. Батько – Анатолій Костянтинович Швирлов – токар тракторного
парку, і мама також певний час працювала в господарстві, де постійно
навідувала їх донька.
Турботи працівників сільського господарства їй добре відомі. Бо
й чоловік Віктор, його рідний брат
Анатолій вже не один рік трудяться охоронцями на свинокомплексі у
Гвардійському. Та й Вікторові батьки своє життя присвятили праці в
колгоспі. Петро Дем’янович був відмінним водієм, а його дружина Емілія Василівна – працювала дояркою,
пізніше – в ланці.
- Сільські жителі прокидаються
рано, поки обійдуть домашнє господарство, вже треба поспішати на
роботу. А компанія подбала про харчування для своїх працівників. Я готувала і гарячі обіди, і сухі пайки для
кількох відділків кластеру «Хмельницький», - розповідає Наталя. – Тепер готую страви для працівників
свинокомплексу. Люди задоволені,
нарікань немає, і від того з’являється
бажання ще більше вдосконалюватися в роботі, - додає вона.
На домашній кухні Наталя постійно експериментує, особливо над

випічкою, адже її сім’я просто обожнює торти.
- Наша родина дуже дружня. Усі
ми прості відкриті і хочемо, щоб такі
люди були поряд з нами.
Мої свекор зі свекрухою – пайовики компанії «VITAGRO», задоволені, що вчасно отримують розрахунок за паї, що пайовики можуть
розраховувати на допомогу компанії
у багатьох питаннях.
А ми, працівники, - задоволені,
що вчасно отримуємо зарплату, що
умови праці в компанії – хороші, що
сумлінних працівників тут справді
цінують.
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МАМИНА ЛЮБОВ ДАЄ СИЛИ

Її життєва дорога не була легкою. Стільки переживань, випробувань довелося пізнати. Не
обминула бідність, що назавжди
засіла в пам’яті 83-річної Ганни
Саватівни Перчук, яка народилася в селі Болотківці Острозького
району.
- Набідувалися, що й казати.
Найбільшим моїм дитячим бажанням було вдосталь наїстися
хліба, - розповідає Ганна Саватівна. – Може, тому люди мого віку,
які знають, що таке голод, так часто цілують хліб.
А заробляти на прожиття, як і
більшості її сільських однолітків,
довелося в колгоспі. Ганна брала
по кілька бурякових норм, аби
бути підмогою сім’ї.
У колгоспі зустріла вона свою
долю. Майбутній чоловік працював тут трактористом – такий же
беручкий до роботи, такий же добросовісний.
- А ще мені дуже пощастило зі
свекрухою. Любила мене, як рідну доньку. В усьому допомагала,
поради добрі давала, підтримувала.
Допомога близьких людей і
справді була дуже необхідна Ганні. Адже одне за одним у їхній
сім’ї народжувалися дітки.
- Бог давав діточок, і ми цьому
були дуже раді. Бо немає більшого щастя в життя, ніж діти. Їх у
мене восьмеро – шестеро дівчат
і двоє хлопців. Старші бавили
молодших, були помічниками,

змалку мали свої обов’язки, і на
полі зі мною дівчатка сапали – так
і не вгледіла, як виросли. Тепер у
кожного своя сім’я. Розлетілися
по світу, а біля мене Любонька з
чоловіком і дітьми. На старості
маю від них велику потіху, - розповідає жінка.
Своїм справжнім багатством
Ганна Саватівна вважає восьмеро
дітей, 20 онуків і 7 правнуків.
- Хоч як важко було, а ніколи
не жаліла, що стала багатодітною
мамою. Нехай в сім’ї нашій було
бідніше, зате веселіше. Коли рідне дитя пригортається до тебе, то
про все забуваєш.
Виховати людину дуже непросто, але своїх дівчат та хлопців я
вчила бути добрими, терплячими. Ніколи нікому не заздрити
і не робити зла. Бо до кожного з
нас і добро, і зло повертається.
Роздирають зсередини образи
– змовчи. Гірко на душі – пожартуй. Плакати хочеш – візьмися за

роботу – це найкращі ліки.
Цю мамину мудрість несуть з
собою по життю й дорослі діти.
- Коли маєш своїх дітей, особливо розумієш, наскільки важливі мамині поради і дякуєш
Богу, що найдорожча людина поряд, що чуєш її слово, відчуваєш її
любов, - розповідає наймолодша
донька Люба. – І мені здається,
що мама у відповідь хоче віддати
нам вдвічі більше свого тепла.
Люба – мама чотирьох дітей.
Вона також переконана, що діти
– найбільше щастя.
- Я дуже люблю дні, коли ми
збираємося всі разом за одним
столом – чоловік Олег, сини
Дмитро, Влад, Сергійко, донечка
Даринка. І, звісно, мама. Просте
спілкування, чаювання з чимось
смачненьким – ці хвилини для
мене найдорожчі.
І всі ми чекаємо миті, коли
зможе зустрітися вся велика родина. Одні проживають у нашій Рівненській області, брат
– у Львівській, одна з сестер – у
Латвії, в неї, до речі, троє дітей.
Мріємо про спільну зустріч, щоб
наговоритися, порадіти одне одному. Цього дуже чекає й Ганна
Саватівна. Бо материнське серце
завжди готове зігріти дітей, воно
переживає за них і втішається
кожній своїй, нехай і дорослій,
дитині.
Затишно їй і від того, що не
забувають про стареньку жінку працівники Групи компаній
«VITAGRO».
- Віддала компанії в обробіток
два земельні паї. І тепер маю, окрім пенсії, додаткові кошти. Отримувала в розрахунок і цукор,
який в домашньому господарстві завжди потрібен. Немає чого
Бога гнівити, господарі трапилися добрі.
Щирі слова адресували представники компанії Ганні Саватівні Перчук з Днем матері, який
відзначали 9 травня. Для жінки,
яка зростила восьмеро дітей, це
свято особливо щасливе.

ДО СВЯТА ХРАМ ОНОВИТЬСЯ
На щастя, наше складне життя не позбавлене добра, уваги, турботи. І в цьому церковна громада села Нивра неодноразово переконувалася. Адже не вперше ми отримуємо
допомогу від Групи компаній «VITAGRO» на
реставрацію, ремонтні роботи храму Святого
Архистратига Михаїла, що цього року відзначатиме свій 250-літній ювілей.
Ми готуємося до святкування цієї визначної
дати з надією, що наші задуми, прагнення
вдасться реалізувати. Щоб люди відчули духовну радість, щоб церковна громада Ниври
змогла продемонструвати свою єдність у
щирій молитві за мир, спокій на землі та людську доброту.
Тож сьогодні від усіх прихожан висловлюю
велику вдячність Групі компаній «VITAGRO»
та особисто генеральному директору компанії
Петру Петровичу Лабазюку за те, що наші потреби завжди сприймаються з розумінням, за

те, що готові защораз приходити на допомогу.
Нещодавно «VITAGRO» посприяла у закупівлі бруківки, яка буде встелена на подвір’ї
церкви. Її вже доставили на місце і, сподіваємося, вже до святкування територія храму матиме особливо привабливий вигляд.
Отець Василь,
настоятель храму в селі Нивра
Борщівського благочиння
Тернопільської єпархії ПЦУ

КНИГА СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ
У ТРЕТЮ НЕДІЛЮ ТРАВНЯ ВІДЗНАЧАЮТЬ
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ СІМ’Ї. ВІДНЕДАВНА
ЦЕ СВЯТО СТАЛО ШАНОВАНИМ І СЕРЕД
УКРАЇНЦІВ, АДЖЕ В ЖИТТІ КОЖНОЇ ЛЮДИНИ
СІМ’Я ВІДІГРАЄ ОСОБЛИВО ВАЖЛИВУ РОЛЬ.
– Сім’я – твій оберіг, твоя фортеця.
Це обов’язково любов, надія, радість,
щастя, – так характеризує своє сприйняття сім’ї Лідія Чабан з села Попівці.
Сім’ю Лідії й Олександра Чабанів
добре знають односельці. Ліда – вихователь місцевого дитсадка. Тож батьки,
які виховують діток дошкільного віку,
часто шукають у неї поради, мають
спільні теми для спілкування. Багато хто
звертає увагу на спокійний характер
Лідії, на її вміння мирно врегулювати
будь-які ситуації.
А Олександр – тракторист Групи
компаній «VITAGRO». Він в компанії з
перших днів, відколи «VITAGRO» розпочала обробляти в Попівцях земельні
паї.
- Багатьом моїм односельцям і
жителям ближніх сіл компанія дала
роботу. У Попівцях потужний машино-тракторний парк, достатньо нової
техніки. В кого є бажання працювати,
зможе заробляти на своїй землі, - каже
Олександр. – Бо ж «VITAGRO» розвиває
на нашій території ще й садівництво,
працюють також ферми. Взагалі село
Попівці багато чим зобов’язане компанії, - додає тракторист.
Запорукою міцної сім’ї, вважає Олександр Чабан, є взаєморозуміння, вміння
поступатися і турбуватися одне про одного.
У день, коли тема сім’ї піднімалася в
більшості засобів масової інформації,
Чабани готувалися до визначної події
– якраз через тиждень на сімейну стежину ступатиме їхня донька Аліна. Весілля – особлива подія в житті молодят,
їхніх батьків і всіх, хто розділяє радість
сімейних урочистостей.
У родини, яку шанують, поважають
в селі, багато добрих друзів, приятелів,
недаремно на сімейне свято зібралася
велика кількість гостей. Щирі побажання, веселі пісні, жарти – всього було
вдосталь.
- Нехай наших дітей усе життя супроводжує здоров’я міцне та справжнє
сімейне щастя, - висловлює вітальне
побажання подружжя Чабанів.
А молода пара – Аліна та Максим
кажуть, що багато в чому хотіли би наслідувати своїх батьків. Дякують за теплоту, добро, підтримку і велику любов,
яку постійно відчувають з їхнього боку.
Молода сім’я Аліни та Максима
Кравців відкриває першу сторінку
своєї сімейної книги. Спільне бажання і
батьків, і дітей, щоб вона була цікавою,
радісною, щасливою.
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У ВИШИВАНКАХ – ДУША УКРАЇНЦІВ

СПРАВЕДЛИВО КАЖУТЬ, ЩО В НАШИХ УКРАЇНСЬКИХ ВИШИВАНКАХ ЗАКЛАДЕНИЙ ГЕНЕТИЧНИЙ КОД НАЦІЇ. СВОЇ НАДІЇ, НАСТРІЙ, СПОДІВАННЯ З ДАВНІХ-ДАВЕН
ВІДОБРАЖАЛИ У ВИШИТИХ НА ПОЛОТНІ ВІЗЕРУНКАХ, У ПОЄДНАННІ КОЛЬОРІВ. У НИХ І СПРАВДІ – ВОЛЕЛЮБНА ДУША – СВІТЛА, ЧИСТА Й НЕСКОРЕНА, ЩО ТАЇТЬ
В СОБІ НАЙКРАЩІ ЛЮДСЬКІ ЧЕСНОТИ – ЛЮБОВ, ЩИРІСТЬ, ДОБРО.
Недаремно День вишиванки –
одне з найулюбленіших свят. Вже
не один рік поспіль приходять у вишиванках на робочі місця працівники Групи компаній «VITAGRO»,
засвідчуючи свою повагу до народних традицій і свою причетність до
свідомої української спільноти, до
патріотів рідної землі.
Привітав рідний колектив і генеральний директор Групи компаній «VITAGRO» Петро Лабазюк.
Він зазначив: «Вишиванка — це
одяг вільних і сильних, тих хто володіє незламним духом! Вітаю зі
святом — Днем вишиванки! Бажаю
вам завжди залишатися сильними,
міцними та славними! Не забуваймо, якого ми роду, шануймо традиції своїх батьків і дідів. Любімо
свою землю, свою неповторну країну. Слава Україні! Героям слава!»
У цей день обов’язково хочеться зробити фото на згадку. До цього спонукає також багате різноманіття кольорів, візерунків і такий
чудовий настрій.
Теплу атмосферу, привітність,
дружелюбність відчуваємо, дивлячись на кожну з цих світлин.
А ще кожна з них сповнена доброю й позитивною енергетикою
«VITAGRO».
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