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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРІ
ПРОФЕСІЙНЕ СВЯТО

НАЦІЛЕНІ НА НОВІ
ДОСЯГНЕННЯ

ІЗ ДНЕМ ПРАЦІВНИКІВ
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

стор.2
УСПІХ

ДІЛИЛИСЯ ДОСВІДОМ
САДІВНИКИ

ШАНОВНІ АГРАРІЇ!

ПРИЙМІТЬ НАЙЩИРІШІ ВІТАННЯ З ПРОФЕСІЙНИМ СВЯТОМ - ДНЕМ ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА.
З ДАВНІХ-ДАВЕН УКРАЇНА СЛАВИТЬСЯ ДОБРИМИ, ТАЛАНОВИТИМИ ТА ПРАЦЬОВИТИМИ ЛЮДЬМИ, ЯКІ ПОНАД УСЕ ШАНУЮТЬ СЛАВНІ ТРАДИЦІЇ СВОГО НАРОДУ, ЯКІ РОЗУМОМ, СЕРЦЕМ, НЕВТОМНИМИ РУКАМИ БАГАТО СТОЛІТЬ ЗБЕРІГАЮТЬ
НАШУ БЛАГОДАТНУ НИВУ.
АГРАРІЇВ НЕДАРЕМНО НАЗИВАЮТЬ ГОДУВАЛЬНИКАМИ, АДЖЕ З ХЛІБНОГО ЗЕРНА ПОЧИНАЄТЬСЯ ПОТУЖНІСТЬ І СИЛА
НАШОЇ ЕКОНОМІКИ. ТОЖ АГРАРНИЙ СЕКТОР Є БАЗОВИМ І СКЛАДАЄ ОСНОВУ ЖИТТЯ ДЕРЖАВИ. А НАША УКРАЇНА Є ОСЕРЕДКОМ МІЦНИХ І УСТАЛЕНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТРАДИЦІЙ. ВИКОНУЮЧИ СВЯТИЙ ОБОВ’ЯЗОК ЩОДО ФОРМУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАШОЇ ДЕРЖАВИ, ХЛІБОРОБИ, МЕХАНІЗАТОРИ, АГРОНОМИ, ТВАРИННИКИ, МАЙСТРИ
САДІВНИЦТВА ЩОДЕННОЮ КРОПІТКОЮ ПРАЦЕЮ РОБЛЯТЬ ЩОДЕННИЙ ВНЕСОК У ЗМІЦНЕННЯ НАШОЇ ДЕРЖАВИ, ПОКРАЩЕННЯ ДОБРОБУТУ ЇЇ ГРОМАДЯН. ПОПЕРЕДУ В НАС ВАЖЛИВІ ЗАВДАННЯ І ЛИШЕ СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ, ЄДНІСТЮ І
ЗГУРТОВАНІСТЮ, В ЄДИНІЙ КОМАНДІ, ЗМОЖЕМО МАКСИМАЛЬНО ЗМІЦНИТИ ПОТУЖНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА
ТА ЗБІЛЬШИТИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАШОЇ ПРОДУКЦІЇ НА СВІТОВОМУ ПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ.
ДЯКУЄМО ВАМ, ШАНОВНІ АГРАРІЇ, ЗА НЕЛЕГКУ ПРАЦЮ НА ЗЕМЛІ, ЗА ВМІЛЕ ГОСПОДАРЮВАННЯ. ХАЙ ЩЕДРА ОСІНЬ ОБДАРУЄ ВАС СВОЇМИ ПЛОДАМИ, ПРИНЕСЕ В КОЖНУ РОДИНУ МИР І ДОСТАТОК, ЗДОРОВ’Я І ДОБРОБУТ. НЕХАЙ НЕ ЗНАЮТЬ
ВТОМИ ВАШІ НАТРУДЖЕНІ РУКИ, НЕХАЙ ПІД МИРНИМ НЕБОМ ЩЕДРО КОЛОСЯТЬСЯ НИВИ.
ВСІМ НАМ ПРИХИЛЬНОЇ ДОЛІ, ВАГОМИХ ЗДОБУТКІВ, ПРОФЕСІЙНОГО УСПІХУ, А НАША СПІЛЬНА ПРАЦЯ НЕХАЙ ПРИНОСИТЬ ЗАДОВОЛЕННЯ І ПРЕКРАСНИЙ НАСТРІЙ. НЕХАЙ ВТІЛЮЮТЬСЯ В ЖИТТЯ ПЛАНИ І ЗАДУМИ НА БЛАГО ПРОЦВІТАННЯ
ГРОМАД ТА НАШОЇ УКРАЇНИ.
З повагою
Сергій Лабазюк,
Петро Лабазюк,
почесний президент 				
генеральний директор
Групи компаній «VITAGRO»			
Групи компаній «VITAGRO»

стор.2
СПІВПРАЦЯ

ВИЯВ ТУРБОТИ ПРО
ПІДРОСТАЮЧЕ ПОКОЛІННЯ

стор.5
АКЦІЇ

ЗРОСТАТИМЕ ШКІЛЬНИЙ САД

АКТУАЛЬНО

СЕРГІЙ ЛАБАЗЮК: ІНВЕСТУЮЧИ В ПІДТРИМКУ БІЗНЕСУ, ДЕРЖАВА
ОТРИМАЄ В 3-4 РАЗИ БІЛЬШЕ НАДХОДЖЕНЬ ДО БЮДЖЕТУ

стор.6

В УМОВАХ МОЖЛИВОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ КРИЗИ ВЗИМКУ ЦЬОГО РОКУ ТА МОЖЛИВОГО ЧЕРГОВОГО ЛОКДАУНУ ВІТЧИЗНЯНИЙ
БІЗНЕС, ЯК НІКОЛИ, ПОТРЕБУЄ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ, НАГОЛОСИВ НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ СЕРГІЙ ЛАБАЗЮК.

Нинішня зима буде складною
не лише для громадян. Болісні удари чекають і на бізнес.
Зростання цін на пальне суттєво
збільшить собівартість продукції.
За умов низької платоспроможності населення в певних сферах
виробникам вигідніше буде при-

пинити виробництво. Адже конкурувати з імпортом із країн, де держава підтримує виробника, вони
не зможуть. Черговим викликом
для бізнесу може стати новий затяжний локдаун.
Як зазначив Сергій Лабазюк,
за цих умов держава мала б

підтримати український бізнес.
Однак жодної копійки на його підтримку, жодної програми в проект
бюджету на наступний рік на закладено.

Продовження на стор.
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РОДИНА

МЕЛОДІЇ, ЩО СТАЮТЬ
НАТХНЕННЯМ

стор.8
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НАЦІЛЕНІ НА НОВІ ДОСЯГНЕННЯ
СВОЄ ПРОФЕСІЙНЕ СВЯТО АГРАРІЇ ГРУПИ КОМПАНІЙ «VITAGRO» ЗУСТРІЛИ З ХОРОШИМИ ПОКАЗНИКАМИ, ЯКІ ВСЕЛЯЮТЬ ОПТИМІЗМ, НАЦІЛЮЮТЬ НА НОВІ
ДОСЯГНЕННЯ. РІК БУВ ДЛЯ НАС НЕПРОСТИМ, ПОЗНАЧЕНИЙ БАГАТЬМА ВИПРОБОВУВАННЯМИ, КОЛИ ТРЕБА БУЛО ОПЕРАТИВНО ПРИЙМАТИ РІШЕННЯ ТА ДІЯТИ У
СКЛАДНИХ СИТУАЦІЯХ.
Через погодні умови компанія змушена була пізніше розпочати весняно-польові роботи. Люди працювали
практично без перепочинку, переходячи від одного циклу робіт до іншого. Всі площі, які обробляє компанія
«VITAGRO», були зорані та засіяні в
оптимальні строки.
Складний екзамен для нас влаштував червень. Страшна стихія пройшлася селами, де працюють кластери
«Волинь», «Агрохолинг «Зоря». На
значних площах вилягли посіви ячменю, градом побило посіви кукурудзи. Зачепила гроза й поля, де працює
кластер «Центральний». Але в кожній
із подібних ситуацій намагалися знайти розумне рішення.
Хлібороби «VITAGRO» зібрали хороші врожаї озимої пшениці, озимого
ріпаку. Хоч серпневі рясні дощі перешкоджали обмолоту озимої пшениці,
з цим завданням ми справилися з честю.
Надзвичайно активний період для
сільгоспвиробників розпочинається з
приходом осені. Бо ж триває збирання врожаю, ведеться посів озимих,
готують ґрунт до весняної сівби ярих
культур. І все ж усі кластери компанії
успішно завершили обмолот соняшника і наближаються до фінішу в збиранні сої.
Три кластери компанії – «Центральний», «Товтри», «Хмельницький» вирощували цукровий буряк,
який вже зібрали та вивезли з полів.
Результати врожайності засвідчують,
що компанія має і знання, і досвід у догляді за цією культурою.

Зараз ще триває обмолот кукурудзи, врожайність якої, бачимо, краща
за минулорічну. Вже завершили збирання «Агрохолдинг «Зоря», кластер «Волинь». А ось першість за врожайністю кукурудзи ведуть кластери
«Товтри» і «Полісся», за тим – кластери «Хмельницький» і «Центральний».
За кожним результатом – наполеглива праця наших аграріїв, їхнє вболівання за справу. Я щиро дякую кожному працівнику компанії за те, що
сприймають «VITAGRO» як велику
родину і дбають про неї, як про дороге
і близьке.
Спасибі нашим тваринникам, трудівникам галузі свинарства, садівникам, які прославляють добре ім’я
«VITAGRO», добиваються високих
результатів у роботі. Наша компанія
намагається іти в ногу з часом, застосовуючи технології точного землеробства, ресурсозаощадливі технології,
новації в усіх напрямах господарювання. Багатовекторна діяльність дає нам
змогу розвиватися. Та успіх компанії
творять люди – велика команда працьовитих, добросовісних, цілеспрямованих, відповідальних, креативних
представників «VITAGRO».
Нехай ця команда розширюється,
міцніє. Нехай втілюються всі задуми,
нехай почесна місія, яку несуть працівники сільського господарства і нашої
компанії зокрема, має гідне визнання.
Петро Лабазюк,
генеральний директор
Групи компаній «VITAGRO»

ДІЛИЛИСЯ ДОСВІДОМ САДІВНИКИ
УСПІШНИЙ РОЗВИТОК САДІВНИЦТВА СПРИЯВ ТОМУ, ЩО НИНІ ГРУПА КОМПАНІЙ «VITAGRO» ВХОДИТЬ ДО
ТОП-5 ПІДПРИЄМСТВ ІЗ НАЙБІЛЬШИМИ САДАМИ.

ДЛЯ КОМФОРТНИХ
УМОВ РОБОТИ
У роботі аграріїв важливе значення має агротехніка. Нещодавно автопарк Групи компаній
«VITAGRO» поповнився двома тракторами «Case», потужність яких від
65 до 110 кінських сил. Така техніка
поєднує в собі економічність, потужність і надійність у використанні.
Перевагами тракторів є рухливість,
універсальність до виконання будьяких польових робіт. Вони стійкі до
навісного обладнання, мають запас
палива та відмінну шумоізоляцію.
- Для нас важливо створити комфортні умови для працівників, тому обираємо техніку кращих зразків, - каже Михайло Чайківський, керівник інженерної
служби Групи компаній «VITAGRO».

Тож участь представників
компанії на VІІ Міжнародній науково-практичній
конференції
«Технології та інновації: від землі до готового продукту. Зерняткові» стала помітною подією для
усіх, хто долучився до роботи
цього форуму.
З підвищеною увагою слухали присутні виступ директора
департаменту садівництва Групи
компаній «VITAGRO» Максима
Бортника, котрий розповів, як
побудувати успішний бізнес у галузі садівництва, у вирощуванні
зерняткових культур.
Продукцією своїх садів компанія «VITAGRO» забезпечує як
вітчизняний ринок, так і зарубіжний. Фрукти, вирощені в садах
«VITAGRO» постачаються в країни Перської Затоки та Середньої
Азії. Яблука сортів Гала Роял,
Гала Шнига, Шнига Ред користуються чималим попитом, наголошував Максим Бортник.
- Ми пишаємося своїми досягненнями. Успіхи в садівництві

дали можливість вже в цьому році
презентувати яблука, вирощені в садах компанії «VITAGRO»,
під власним брендом Сади Єви.
Належна турбота про розвиток
садівничої галузі, застосування
нових технологій, висока відповідальність сприяли тому, що споживачі високо оцінили смакові
якості яблук і попит на них продовжує зростати, - каже директор
департаменту садівництва.
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«VITAGRO» – ПРОФЕСІЙНА ДОЛЯ

Закінчення. Початок на стор. 1

ДУМКАМИ ПРО ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЇ АГРАРІЯ ТА ПРО ПЕРЕВАГИ РІДНОЇ КОМПАНІЇ
ПОДІЛИЛИСЯ У ПЕРЕДДЕНЬ СВЯТА КЕРІВНИКИ КЛАСТЕРІВ ГРУПИ КОМПАНІЙ «VITAGRO».
Олександр Клак, керівник
кластеру «Центральний»:
«Ми присвятили своє життя
роботі, яка щодня, незалежно
від пори року,
незалежно
від
настрою, інших
обставин, потребує наших сил і повної самовіддачі. Недаремно кажуть, що господарювати на землі – це не просто
професія. Це стан душі та покликання.
Я пишаюся тим, що належу до
великої родини аграріїв, до потужної команди «VITAGRO». Бо
саме з такими людьми, впевнений, можна перебороти всі негаразди і підкорити будь-які вершини».
Анатолій Степчук, керівник кластеру «Товтри»:
«Я
завжди
наголошую
на
тому, як вдало поєднуються
в нашій рідній
компанії досвід
бувалих аграріїв
і енергія молодих
працівників. Опираючись на мудрість, знання старших колег, ми
впроваджуємо все більше передових технологій в усіх напрямах
господарювання,
підтримуючи
прагнення до новизни, досконалості, здорової амбітності представників молодших поколінь.
Думаю, саме таке поєднання відкриває перед «VITAGRO» нові,
ще ширші можливості.
Віктор Басистюк, керівник
кластеру «Хмельницький»:
«Особисто для мене компанія

«VITAGRO» - це
доказ того, як
навіть, здавалося б, нереальні
плани
стають
очевидними. На
території, де працює наш кластер,
компанія збудувала сучасні свинокомплекси, молочно-тваринницький комплекс в Остапківцях,
де на сьогодні найвищі надої молока. Налагоджено також виробництво цегли, конструкцій для
тваринницьких ферм, інше. А
це – робочі місця для сільських
жителів. Тож кожне рішення
«VITAGRO» – з думкою про людей».
Володимир Корнійчук, керівник кластеру «Полісся»:
«Нині
Групу
компаній
«VITAGRO» знають не лише в
Україні, а й за рубежем. Продукція нашого гарбузового заводу
користується великим попитом в
австрійців. Міжнародний ринок
завойовують і фрукти, вирощені
в садах «VITAGRO», інша продукція. Таке визнання базується на
високій якості, яку завжди пропонує «VITAGRO». І ми віримо, що
вона допоможе компанії підкорити споживачів багатьох інших
країн».
Олег Шаргородський, керівник кластеру «Волинь»:
«У роботі компанії «VITAGRO»
мені особливо імпонує стабільність і плановість. Ми знаємо,
що відповідно до потреб кластер
обов’язково буде забезпечений

МНОГИХ І БЛАГИХ ЛІТ
Із глибокою повагою та вдячністю вітаємо потужний колектив Групи компаній
«VITAGRO» з професійним святом – Днем
працівників сільського
господарства. Поряд з
тим, що ви робите святу справу – вирощуєте
хліб, ви ще й дбаєте про
жителів села, про їхній
добробут.
Неодноразово
і
наша церковна громада
отримувала допомогу
від компанії. Ремонтні роботи в храмі, як
внутрішні, так і зовнішні, підтримка у підготовці та
організації святкування 250-річчя храму – завжди
«VITAGRO» приходило на виручку.
Нехай Господь дарує многії і благії літа Вам, Петре
Петровичу, і нашій компанії «VITAGRO».
Протоієрей Василь Дешевий,
настоятель храму села Нивра
Борщівського деканату

насінням, засобами захисту рослин, добривами,
пально-мастильними матеріалами, запчастинами, іншим. Для
виконання
завдань створюються всі умови.
Стабільна робота – це міцний
фундамент для подальшого розвитку. І її вважаю однією з переваг
компанії «VITAGRO».
Михайло Клещевніков, керівник «Агрохолдингу «Зоря»:
«Попри те,
що
компанія
«VITAGRO» запроваджує нові
напрями
господарювання,
експериментує,
досліджує, щоб
досягати високої врожайності культур, надзвичайно велику увагу приділяє вона
підтримці громад, соціальним
проектам. У кожному населеному пункті, де працює компанія,
надається допомога освітнім,
медичним закладам, церковним
громадам. Підтримку відчувають
воїни АТО/ООС, обдаровані діти,
спортсмени. Особлива увага компанії – до своїх пайовиків. Соціальна спрямованість «VITAGRO»
тісно поєднує її з простими людьми і спонукає до захисту їхніх інтересів».
Керівники кластерів висловили побажання миру, добра,
достатку всім працівникам
компанії зі сподіваннями, що
попереду на «VITAGRO» чекають здобутки та розквіт.

НЕХАЙ ДОБРО ПОВЕРТАЄТЬСЯ
Переконані, що у
день
професійного
свята працівники компанії «VITAGRO» отримають чимало привітань і слів подяки. Їх
надсилає колектив та
всі мешканці нашого
Лісоводського будинку
для престарілих та осіб
з інвалідністю.
Добро, яке дарують
стареньким, не забувається. Ми вдячні компанії «VITAGRO» за підтримку закладу, за милосердя, чуйність, які відчуваємо разом з турботою про людей з непростою долею.
У співпраці з Лісоводським відділком компанії, зокрема з Русланом Володимировичем
Шумилом, вдається цю турботу посилювати.
Нехай же кількість добрих справ компанії
зростає, нехай за добро завжди воздасться добром. Зі святом, дорогі наші благодійники!
Олена Маринчук,
директор Лісоводського
будинку-інтернату
для громадян похилого віку

СЕРГІЙ ЛАБАЗЮК:
ІНВЕСТУЮЧИ В ПІДТРИМКУ
БІЗНЕСУ, ДЕРЖАВА
ОТРИМАЄ В 3-4 РАЗИ БІЛЬШЕ
НАДХОДЖЕНЬ ДО БЮДЖЕТУ
«Знову собівартість української
продукції може стати більшою, ніж
вартість продукції, яка буде завезена з Європи. Чому? Тому що там є
державна підтримка. Я завжди говорив: держава не витрачає кошти
в такому випадку. Держава в такому випадку інвестує кошти. Тому
що, підтримавши бізнес, надавши
йому можливість продовжити працювати, держава отримує дохід від
цього процесу. Бо бізнес сплачує
тоді податки. Якщо ж пускаємо цей
процес на самоплив, то що маємо?
Бізнес закривається, або в кращому випадку переходить «у тінь». Переходить «у тінь» чи закривається
– для держави наслідок практично
один і той же – вона не отримає податки. Тому, інвестуючи, тобто тимчасово надаючи підтримку бізнесу,
держава отримує в 3-4 рази більше.
Мені дивно, чому прем’єр-міністр,
Кабінет Міністрів просто про це
мовчать», – зазначив Сергій Лабазюк.
За його словами, до ухвалення законопроектів у цьому напрямі парламентарів закликають виробники регіонів. Зокрема, як зазначив народний
депутат, Асоціація підприємців Хмельницького від імені всіх підприємців
України звернулася з проханням доопрацювати та ухвалити проекти для
підтримки бізнесу – щодо РРО та інші,
на яких бізнес наполягав раніше. За
словами Сергія Лабазюка, підтримати
бізнес сьогодні – це надзвичайно важливе для держави завдання.

ДОРОГІ КОЛЕГИ!
Завдяки невтомній праці, мудрості, досвідченості аграріїв, наша українська нива дарує
щедрі врожаї. І для багатьох праця в цій сфері
– сенс життя.
Бажаємо миру та злагоди, безмежного щастя та міцного здоров’я, процвітання. Нехай
втілюються в життя плани та задуми. Нехай
на столі завжди буде хліб і до хліба.
«VITAGRO-PARTNER»
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РЕЗУЛЬТАТИ СПІВПРАЦІ
- Завдяки тісній
співпраці громад з агрофірмою «Трипілля», що
є структурним підрозділом Групи компаній
«VITAGRO», вдалося
вирішити низку важливих завдань, - розповідає голова Козинської
територіальної
громади Іван Школяр.
– До прикладу, у селі
Нова Пляшева, де
агрофірма
обробляє
землі пайовиків, вдалося відремонтувати
сцену місцевого Будинку культури, а також
один з кабінетів цього закладу. Над входом
до будівлі дитячого садочка зробили піднавіс,
відремонтували сходи і замінили двері до
харчоблоку.
За сприяння компанії «VITAGRO» ведеться
й поточний ремонт дороги у Новій Пляшевій.
Сподіваємось, долучиться наш інвестор і до
проведення вуличного освітлення в селі, яке
плануємо розпочати найближчим часом.
А в селі Іванівка, що входить до складу Пустоіваннівського старостинського округу, результатом співпраці з «VITAGRO» став ремонт
фельдшерського пункту. Всі будівельні матеріали придбали за кошти компанії. До кінця
року маємо на меті реалізувати ще кілька
соціальних проектів, про які обов’язково поінформуємо читачів, - каже Іван Школяр.

ПРОЕКТИ НА
КОРИСТЬ
ГРОМАДИ
Завдяки соціальному
партнерству з Групою
компаній
«VITAGRO»
на території Проскурівського старостату реалізовано проекти, які
допомогли поліпшити
благоустрій сіл цього
старостату.
Зокрема, в селі Проскурівка встановили дві
автобусні зупинки, одна
така зупинка з’явилася
і в селі Корначівка. Для
жителів, які чекають на
транспорт, тепер є можливість сховатися від
дощу, вітру, снігу.
Ще один проект –
встановлення загорожі
біля кладовища - реалізовано в селі Корначівка. Також компанія
«VITAGRO» допомогла
закупити матеріали для
благоустрою території
костелу у селі Проскурівка.
Керівництво
Солобковецької сільської
ради та Проскурівського старостату, жителі цих сіл висловлюють подяку Групі
компаній
«VITAGRO»
за допомогу в розвитку
сільських територій.

ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ
ПРАЦІВНИКИ ГРУПИ КОМПАНІЙ «VITAGRO» ПРИЙМАЛИ ВІТАННЯ З НАГОДИ СВЯТА ВІД ПРЕДСТАВНИКІВ
СЕЛИЩНИХ, СІЛЬСЬКИХ РАД, СТАРОСТАТІВ. СПІЛЬНА РОБОТА ЗАДЛЯ ДОБРОБУТУ ЖИТЕЛІВ, РОЗВИТКУ
СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ЗМІЦНЮЄ ДОБРІ СТОСУНКИ, ДОДАЄ ПІДСТАВИ ДЛЯ ВТІЛЕННЯ СПІЛЬНИХ ЗАДУМІВ.
- Робота Групи компаній
«VITAGRO» асоціюється з добром. Підтримка закладів соціальної сфери, благоустрій,
ремонт вулиць – перелік можна продовжувати й продовжувати, бо в кожній справі
нашої Поповецької громади
відчуваємо підтримку компанії, - наголошує староста села
Попівці Алла Сістук. – І дуже
важливо, що жителі сіл старостату працевлаштувалися в
компанії «VITAGRO». Машино-тракторний парк, ферми,
сади – люди мають хорошу
роботу. Тепло своїх сердець
і свою безмежну вдячність
ми надсилаємо працівникам і
керівництву Групи компаній
«VITAGRO», - каже Алла Сергіївна.
***
- Дуже приємно приймати
вітання з професійним святом
від представників наших громад. Вони ще і ще раз підтверджують, що діяльність компанії результативна, правильна,
- прокоментував урочистий
момент Анатолій Степчук, керівник кластеру «Товтри».

ІЗ ПОБАЖАННЯМ ЗДОРОВОГО ДОВГОЛІТТЯ
У храмове свято – Казанської ікони Божої
Матері, 4 листопада, відзначали День села Ріпки
на Ізяславщині.
І хоч гучного святкування через пандемію не
було, піднесений настрій, зворушлива радість
завітали в будинки селян разом з представниками Групи компаній «VITAGRO», зокрема ТОВ

«Укрелітагро». Вони привітали старожилів Ріпок, своїх пайовиків, зі святом, висловили побажання здорового довголіття, достатку, сімейного тепла і затишку. Щире спілкування, добрі
слова та привітність представників компанії для
багатьох зробили цей день незабутнім.

5

№ 11 (99) ЛИСТОПАД 2021

ВИЯВ ТУРБОТИ ПРО ПІДРОСТАЮЧЕ ПОКОЛІННЯ
ДОПОМОГА ОСВІТНІМ ЗАКЛАДАМ – ОДИН ІЗ ВАЖЛИВИХ НАПРЯМІВ ДІЯЛЬНОСТІ ГРУПИ КОМПАНІЙ «VITAGRO». ЇЇ
ВІДЧУЛИ ПРАКТИЧНО ВСІ ШКОЛИ, ДИТЯЧІ САДОЧКИ ТИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ, ДЕ ПРАЦЮЄ КОМПАНІЯ.
Неодноразово свою підтримку «VITAGRO»
надавала й Рихтівській гімназії в Кам’янець-Подільському районі. Заміна вікон, дверей на металопластикові, придбання нового спортивного
інвентарю, музичний центр з підсилювачами та
радіомікрофоном – про це потурбувалася компанія.
- Приміщення нашої гімназії немале, і все гострішою для нас стала потреба заміни старих вікон на сучасні, енергозберігаючі, завдяки яким
зменшуються витрати на тепло, - розповідає директор закладу Володимир Данилюк. – Компанія
«VITAGRO» вже з перших днів нашої співпраці
допомогла замінити і вікна, і двері на металопластикові. А в листопаді цього року нові вікна
вже встановлювали в спортзалі та комп’ютерному класі. Тепло, затишок, комфортні умови - їх
намагаємося створювати для учнів разом з компанією «VITAGRO», - додає Володимир Вікторович.
А для Лісковецької гімназії Кам’янець-Подільського району компанія придбала нову електроплиту. За словами директора Миколи Мазурчака, вона вкрай потрібна була для роботи на
кухні, і саме «VITAGRO» посприяла тому, щоб
електроплита з’явилася у закладі.
Значно затишніше стало в дитячому садочку
села Лісогірка, якому подарували тюль і штори. А
для вихованців секції боротьби дитячо-юнацької
спортивної школи у Скалі-Подільській на Тернопільщині компанія «VITAGRO» придбала спортивні костюми. Такий подарунок, кажуть вони,
надихатиме їх на нові спортивні досягнення.
Приділяє компанія увагу і дитячим музичним
школам, які працюють у сільських населених
пунктах. Невдовзі допомогу від компанії отримає
музична школа села Шарівка на Ярмолиниччині.
- Вже є домовленості про те, що «VITAGRO»
виділить кошти на металоконструкції для стяжки
приміщення, – розповідає староста села Микола
Завацький (на фото). – У школі займаються 65
сільських дітей, заклад користується популярністю. На щастя, все більше дітей виявляють бажання навчатися тут. Тож ми просто зобов’язані
врятувати приміщення, яке «розповзається» через давність. Кошти для придбання металоконструкцій, якими проведемо «стяжку», очікуємо
найближчим часом, і розпочнемо ці роботи, –
каже Микола Володимирович. – Так, спільними
зусиллями зробимо хорошу справу для талановитих дітей.
А для музичної школи в селі Бронники на
Рівненщині компанія придбала необхідні меблі.
Така увага сприяє на лише зміцненню матеріально-технічної бази закладів, а є виявом турботи
про підростаюче покоління.

Жителі села Малі Зозулинці на
Красилівщині серйозно переймалися проблемою водопостачання.
У криницях з кожним роком все
менше води, а вона ж потрібна
щодня, в достатній кількості. Та
сьогодні їхні хвилювання розвіюються, адже в селі ведеться будівництво водогону.

- Про водогін в Малих Зозулинцях, мабуть, мріяла кожна родина, бо ж він дасть можливість
не лише забезпечити оселі водою,
а й створити значно кращі побутові умови для більшості жителів,
- розповідає староста Олеся Колесник. – Зробити цю мрію реальністю допомагає Група компаній
«VITAGRO». Виготовлення проектно-кошторисної документації,
практично всі види земельних
робіт, зокрема, копання траншей,
закупівля труб – все це допомога
нашого інвестора. Також компанія
планує найближчим часом виділити кошти на придбання насосної
станції, що забезпечуватиме ліпшу
та безперебійну подачу води, - продовжує Олеся Павлівна. – Без компанії «VITAGRO», скажу відверто,
з таким обсягом дороговартісних
робіт ми не справилися б, основне
навантаження взяла на себе
«VITAGRO».
Крім того, керівництво компанії
запевнило, що наступного року долучиться до повної заміни водопроводу в сусідньому селі Великі Зозулинці. Робота над проектом вже
розпочалася, і ми з нетерпінням
очікуємо старту в прокладанні водогону.

ВАЖЛИВА ПІДТРИМКА ДЛЯ ГРОМАДИ
Вже не один рік поспіль ми розв’язуємо проблему
водопостачання в селі Мудриголови. На жаль, сільські криниці пересихають і, щоб забезпечити населення питною водою, прийняли рішення про прокладання нового водогону. В Мудриголовах проживає 450
осіб, зрозуміло, що люди зацікавлені, щоб вода була в
кожній оселі. Шукаємо всі можливості для вирішення
цього надзвичайно важливого питання.
Добре, що своє сприяння надає нашій громаді Група компаній «VITAGRO». І на початковому етапі будівництва водогону, і тепер ми відчуваємо підтримку.
Попередньо проклали 550 метрів водогону, а за останній рік – кілометр. «VITAGRO» допомагала у закупівлі труб, надавала пально-мастильні матеріали для
техніки. Ці роботи об’єднували нас, бо ж брали участь
у них і представники компанії, і старостату, і жителі.

БУДЕ НОВИЙ ВОДОГІН

Нещодавно вийшов з ладу насос і компанія
«VITAGRO» виділила кошти на його ремонт. До
розв’язання проблем, які вирішити самостійно не можемо, завжди долучається компанія.
За сприяння «VITAGRO» ми наводили благоустрій
на території села, на кладовищі, ремонтували мережу
вуличного освітлення, під’єднали пожежну сигналізацію до місцевого медпункту, інше.
Така підтримка дуже важлива для села, яке переживає складні часи. Сподіваємося, що допомагатиме «VITAGRO» з ремонтом доріг. Дуже хочемо, щоб
наше село мало краще майбутнє, щоб наші спільні зусилля принесли йому велику користь.
Віктор Пшонко,
староста села Мудриголови,
Городоччина

- В компанії «VITAGRO» ми бачимо надійних друзів і партнерів, які
щоразу демонструють ефективну
роботу та справжню допомогу
селу, - висловлює думку голова Заслучненської територіальної громади Анатолій Розумний. – Кожна
гривня, вкладена в розвиток села,
це можливість наблизити ті позитивні зміни, на які очікуємо. Спасибі за такий непідробний патріотизм компанії «VITAGRO», - додає
Анатолій Григорович. – Впевнений,
що надалі об’єднаними зусиллями
зможемо реалізувати чимало задумів, за які подякують люди.
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БАГАТИЙ ДОСВІД ПЕРЕДАЄ МОЛОДИМ

ДЛЯ ЩАСТЯ
ТРЕБА НЕБАГАТО
Багато хто у нинішній непростий
час переймається тим, що не вдається знайти роботу поблизу дому.
А Тетяна й Анатолій Чабанюки з
села Клинове кажуть, що вони наче
витягнули щасливий квиток, адже
мають можливість працювати неподалік рідного села.
- У селі з роботою важко, тому,
коли компанія «VITAGRO» висаджувала сади, ягідники у Свіршківцях,
набирала людей на роботу, я дуже
зраділа цій можливості, - розповідає
Тетяна. – Тепер вже наш сад розрісся. Тут ростуть черешні, сливи,
яблука, смородина. Хоч роботу в
саду не можна вважати легкою, але
дуже радіємо, коли бачимо гарний і
щедрий урожай.
Навчилися ми і правильній обрізці
саду, і вдома ці знання нам дуже знадобилися – свої дерева доглядаємо
«за наукою», - сміється Тетяна.
Сім’я Чабанюків, як і більшість
односельців, живуть звичними сільськими буднями, мають домашнє
господарство, в якому утримують
свиней, курей, обробляють город…
- Трудимося, заробляємо на хліб
і до хліба. І синам хочемо, як добрі
батьки, допомагати. Старший одружений, а молодший ще студент,
навчається на агронома. Може, і
йому випаде можливість працювати в Групі компаній «VITAGRO».
Ми ж добре знаємо, що тут про
людей дбають, зарплату виплачують
вчасно, є стимули для працівників,
- продовжує Тетяна Чабанюк. – Я
дуже задоволена, що й чоловік мій
три роки тому влаштувався на роботу трактористом в свіршковецькому саду. Автобус компанії довозить людей, тож дістатися на роботу
– не проблема. Дві зарплати в сім’ї –
це дуже важлива підтримка для нас.
І головне – не треба поневірятися по
заробітках.
І справді, в кожній родині хочуть,
аби найближчі, найдорожчі були
поряд. Тетяна й Анатолій разом вже
двадцять п’ять років.
Познайомилися на весіллі Тетяниної однокурсниці в Кутківцях. З тих
пір йдуть одним життєвим шляхом.
- Маємо чудових синів, маємо хорошу роботу, підтримуємо одне одного – для щастя треба насправді
небагато. Хочу лише, щоб всі мої
рідні були здоровими. І щоб разом
з чоловіком ще довго-довго могли
працювати в компанії, яка теж стала
нам рідною, - каже на завершення
Тетяна Чабанюк.

Віктор Колісніченко – один із
найдосвідченіших водіїв «Зорі»,
адже за його плечима - 41 рік трудового стажу. Розпочинав свою
діяльність в господарстві, яке тоді
очолював відомий на всю Україну господарник – двічі Герой
Соцпраці Володимир Плютинський.
- Той період пам’ятний для
мене, бо за сумлінну працю я був
нагороджений медаллю, яку вручив мені Володимир Антонович.
Усе життя я за кермом. Спочатку
водив КРАЗа, а пізніше пересів
на КАМАЗ. На ньому працюю й
тепер, - розповідає Віктор Анатолійович. – Дехто з моїх знайомих
запитує, чи не збираюся на пенсію, чи не хотів би відпочивати? А
я собі й не уявляю, що можна отак
сісти і нічого не робити. Бо в своїй
роботі я знаходжу задоволення і
скільки зможу, стільки й працюватиму.
У колективі є молоді хлопці, які
ще не так давно працюють у нашій
агрофірмі, вони звертаються до
мене, коли треба порада в ремонті
машини чи якась інша допомога.
Мої знання важливі для них, і я
цьому особливо радий.
Недаремно Віктора Колісніченка, як водія з багатим трудовим досвідом, призначили бригадиром.
- А бригадир повинен бути і
прикладом для інших, і наставником, і другом, - каже Віктор
Анатолійович. – Я часто наголошую хлопцям, що ми маємо хорошу роботу, отримуємо високу
зарплату і це – прекрасна можливість, про яку інші можуть лише
мріяти. У нашому «Агрохолдин-

гу «Зоря» створені всі умови для
роботи, є стимули, завдяки яким
твій заробіток буде зростати. Хто
не лінується, приносить додому
гідну зарплату.
Наш колектив водіїв, механізаторів великий, але живемо дружно, в злагоді. Щоб кожен ішов на
роботу з легким серцем, без образ,
без злості. Бо ж атмосфера в колективі впливає і на показники в
роботі.

Своє професійне свято – День
автомобіліста багато з них зустрічали за кермом, адже тривало
збирання пізніх зернових. А в ці
дні працюють на елеваторі, на інших ділянках, де без водіїв аж ніяк
не обійтися.
За сумлінне виконання професійних обов’язків Віктора Колісніченка відзначили грамотою від керівництва компанії «VITAGRO».
- Приємно чути подяку за свою
працю, бо вона є заохоченням
трудитися ще краще, ще продуктивніше.
Віктор Анатолійович вважає
себе щасливою людиною, адже
має улюблену роботу, зростив
двох синів, які подарували йому
семеро онуків. Вже й правнучка є.
- Цю радість, яку відчуваю у
спілкуванні з дітьми, онуками, я
вважаю найбільшим подарунком.
Нехай її відчують якомога більше
добрих людей. Бо є заради кого
працювати, є заради кого жити.

ПОЩАСТИЛО СЕЛУ

- Нашому селу дуже пощастило з інвестором.
Коли дивлюся скільки змін відбулося завдяки
Групі компаній «VITAGRO», то думаю, що це і є
той справжній послідовник господарства, яким
керував двічі Герой Соціалістичної праці Григорій Іванович Ткачук, – розповідає Віктор Ненашев, житель Лісоводів і пайовик «VITAGRO».
– Погляньте, насіннєвий завод, комбікормовий –
вони ж збудовані компанією. І тут працевлаштувалися наші сільські жителі. Компанія зберегла
та розвиває молочно-тваринницьку ферму. Є
також машино-тракторний парк.
Зразу ж після служби в армії я прийшов на
роботу в колгосп, тут же на свинофермі працювала і моя дружина. А згодом вже троє наших
синів свою трудову біографію розпочали в сільському господарстві, в компанії «VITAGRO».
Старший тепер працює водієм. Саме тут до
армії працювали і наші молодші сини – близнюки. Вперше сіли за кермо трактора і набували
першого досвіду в Лісоводському відділку компанії «VITAGRO», – розповідає Віктор Анатолійович. – Знаю, що той, хто хоче працювати,
завжди зможе знайти роботу в компанії, бо тут
раді молодим, старанним. І в зарплаті людей не
ображають.
А нам, пайовикам, теж є за що дякувати
«VITAGRO». Зерно, цукор чи гроші – можна отримати за пай без зволікань. А ще компанія до-

помагає пайовикам з оранкою городів на зиму.
Для нас це, й справді, дуже зручно.
Я задоволений, що два паї моєї сім’ї обробляє
«VITAGRO», що у будь-якій ситуації можу розраховувати на її допомогу, – каже Віктор Ненашев.
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ЗРОСТАТИМЕ ШКІЛЬНИЙ САД
У День працівників сільського
господарства найщиріші вітання
адресуємо нашим друзям і партнерам – Групі компаній «VITAGRO».
Бажаємо вагомих здобутків, нових
досягнень і цікавих проектів, за які
обов’язково дякуватимуть люди.
Наш колектив висловлює особливу
подяку за те, що компанія долучила
наш заклад до проекту «Посади дерево – збережи планету». Із великим
задоволенням учні школи, педагогічний колектив, разом з представниками компанії, зокрема, кластеру «Хмельницький», взяли участь
у висаджуванні дерев на території
школи. Ми вже уявляємо, яким прекрасним буде шкільний сад, коли в
ньому цвістимуть, плодоноситимуть
118 дерев, які ми висадили цієї осені.
Дуже хочемо, щоб всі дерева прижилися, бо ж кожен, хто висаджував їх,
вкладав не лише працю, а й частинку душі. Акція згуртувала школярів.
Безперечно, вона стане хорошим
уроком екологічної грамотності та
свідомого піклування про природу
та довкілля.
Компанія «VITAGRO» приділяє значну увагу освітнім закладам
і підростаючому поколінню. Така
підтримка для нас дуже цінна. Сподіваємось, наша співпраця надалі буде
зміцнюватися і разом ми реалізуємо
ще чимало проектів, які стануть прикладом для наших дітей.
З повагою
колектив
Москалівської ЗОШ І-ІІІ ст.,
Яромолинеччина

Сильний командний дух,
надійне плече друзів, спільне
бажання випробувати себе
об’єднали колектив департаменту молочного скотарства
Групи компаній «VITAGRO»
у прагненні підкорити Говерлу – найвищу вершину України.
Незабутні враження від
гір, нові відчуття та ще більша згуртованість – такими
повернулися вони з цього активного відпочинку. Життя
мало не щодня підкидає нові
складні завдання і той, хто
сміливо дивиться у вічі перешкодам, хто вміє працювати в
команді, не боїться ризикувати – обов’язково впорається
з ними, переконані учасники
сходження на Говерлу.

ПІДКОРИЛИ ГОВЕРЛУ

ПРИЄМНО ВРАЗИВ
КОЛЕКТИВ
Свіжий погляд здатний вихопити такі нюанси, які не завжди
помітні для тих, хто постійно
стикається з ними. Про це говорить завідувач молочно-товарної ферми села Білів Павло
Парфенюк.
- Не так давно я розпочав
роботу на фермі, познайомився
з цим чудовим колективом. Раніше працював у будівельній
сфері, проте життя змусило вивчати питання тваринницької
галузі та очолити колектив
тваринників. І знаєте, що мене
приємно вразило? Люди працюють на єдиний результат, не
розмежовуючи своїх обов’язків.
Знають, що саме цей результат
і позначиться на їхній заробітній
платі. Тож усі без винятку зацікавлені, щоб худоба була
нагодована, а в приміщеннях
ферми панувала чистота і порядок, – розповідає Павло
Олександрович. – У колективі
склалися хороші сосунки, взаємовиручка, підтримка і мене, як
керівника, це тішить.
Велику увагу приділяємо
корму для худоби, слідкуємо,
щоб був він збалансованим і
поживним. На території ферми
збудований млин, тож є можливість забезпечувати потреби
ферми у комбікормах. А ще
наші працівники беруть участь
у заготівлі сінажу, силосу для
худоби.
Прискорений ритм життя
змушує і нас бути більш активними, більш оперативними,
зібраними, – додає завідувач
фермою. – Нині на Білівській
фермі утримуємо понад 700
голів великої рогатої худоби.
Сучасний молокопровід, автоматизовані процеси, належні
підсобні приміщення – все це
забезпечує хороші умови для
роботи.
Павло Парфенюк розповідає, що сільське господарство
близьке його родині. Свого часу
на фермі працювали батьки і,
коли сім’я переїхала з Дубенського району в Зорю, також
працевлаштувалися в місцевому господарстві. Як кожна
сільська родина, тримали й чимале домашнє господарство.
- Більшість моїх знайомих зайняті сільським господарством.
Вирощувати врожаї, працювати
на молочно-товарній фермі –
це дуже нелегка справа. І тому
кожному працівнику сільського
господарства у день професійного свята бажаю міцного здоров’я. Бажаю спокою та добробуту їхнім родинам.
Хочу, щоб завдяки старанням доярок, телятниць, обліковця, трактористів, інших
наша Білівська ферма розвивалася і вражала високими результатами.
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НА ДОВГІЙ НИВІ ЖИТТЯ
Гостям, які прийшли привітати
її з 90-річчям, Надія Павлівна Блажаєва низько вклонилася.
- Спасибі, що не забуваєте, що
принесли мені велику радість у
цей день, - сказала у відповідь на
привітання.
Слово за словом – і потекла
розмова про пережите минуле,
про сьогодення, про цьогорічний
врожай картоплі, про дітей і
онуків…
Надія народилася в селі Ріпки
на Ізяславщині. Хоч скільки літ минуло, а в дитячій пам’яті
закарбувався той страх, коли горіло їхнє село з приходом
окупантів. Пригадує, що найбільшим багатством вважали
вони окраєць хліба і мріяли про той час, коли зможуть наїстися вдосталь.
Наприкінці війни сім’ю Блажаєвих з трьома дітьми вислали до Криму, та згодом вони повернулися у рідні місця,
тримаючи на руках четверте маля – наймолодшого синочка. Майже одразу після приїзду Надя пішла працювати
в колгосп. Ще зовсім дівча, а мусила трудитися на рівні з дорослими в колгоспній ланці, потім - телятницею, дояркою.
Погоджувалася на будь-яку роботу, аби бути підмогою для
своєї сім’ї.
А в 1954-ому Надя вийшла
заміж за Станіслава, з яким сімейне життя почали будувати в
селі Сербинів. Купили стареньку
хатину, а потім почали зводити
нову, своїми руками.
- Батько мій був дуже хорошим
спеціалістом, всі столярні роботи
вдома – це справа його рук, і так,
як він, працював з бляхою, в селі
практично ніхто не вмів, - розповідає донька Марія. – На жаль,
батько рано відійшов у Вічність,
йому було лише 49 років. Мав інвалідність, а все одно працював трактористом у колгоспі,
самостійно будував хату, допомагав людям. У праці важкій
збігло все його життя, - додає вона. – А мама працювала в
колгоспі майже 46 років.
Ми з сестрою Любою дякуємо Господу, що наша мама
діждалася святкування такого поважного ювілею. Мамина
любов – найсильніша, і ми навіть дорослими відчуваємо її.
Сама ж ювілярка каже, що для неї велике щастя бачити
доньок, радіти 5 онукам, 7 правнукам і праправнучку.
- З’їжджаються мої рідні, то всі сусіди чують. Бо тоді і
сміх, і гамір, мені від нього радісно,
- каже Надія Павлівна. – Донька
Марія проживає зі мною, Люба –
в Порохні, вони так переживають,
так турбуються про мене…
Дякую Господу за кожен день і
за те, що бачу дорогих мені людей.
В родині моїй були довгожителі:
мама прожила 95 років, тітка – 96, розповідає Надія Павлівна. – Хочу
і я ще пожити, бачити, яким буде
завтрашній день.
- Мама наша, слава Богу, ще
жвава. Коли орали город, то вона
спостерігала чи правильно, давала свої зауваження. Та й
картоплю цього року допомагала, як могла, копати, - каже
Марія Станіславівна. – Її цікавлять усі сімейні справи, домашнє господарство. І, як пайовик компанії «VITAGRO»,
хоче знати, які виплати на пай, коли будуть розрахунки та
інше.
Розчулив її візит представників компанії у день народження. Для стареньких людей, і справді, дуже потрібна ось
така увага, добре слово. Прийшли й представники благодійного фонду «Ми поруч», староста села. Для мами це
було справжнє свято, якому раділа вся наша велика родина.

МЕЛОДІЇ, ЩО СТАЮТЬ НАТХНЕННЯМ
Віктор Баб’як і його дружина Катерина бажані гості чи не в кожній оселі.
Бо ж там, де з’являється це подружжя,
неодмінно хороший настрій, веселощі,
приємна атмосфера. І Віктор Степанович,
і Катерина Ярославівна працюють у Поповецькому будинку культури, і дарувати
людям позитивні емоції вважають своїм
покликанням.
- Ви помічали, що пісня може розрадити душу, що від бадьорої мелодії ніби
й енергії більше з’являється? Це справді
так. Про силу мистецтва говорять багато, а ми в цьому щоразу переконуємося,
- каже Катерина Ярославівна.
Вона вже одинадцять років очолює
заклад культури в Попівцях, а Віктор
Баб’як, незмінний акомпаніатор на клубній сцені, - значно більше. Про таких, як
він, кажуть: «поцілований Богом», адже
гри на баяні, з яким не розлучається,
який береже, як зіницю ока, навчався самостійно. У сім років Віктор взяв до рук
гармошку свого батька, натиснув на його
кнопки і … вже не хотів випускати з рук.
Музикальний слух, велике бажання передати будь-яку пісню, мелодію допомагали йому вдосконалювати майстерність.
Ця велика любов до музики, до народної
пісні визначили подальшу зайнятість у
галузі культури. Щоправда, заробіток у
культпрацівників мізерний, згодом він
змушений був змінити звичне заняття на
роботу в сільському господарстві. Працював трактористом, комбайнером, бригадиром у колективі механізаторів. Та за
першої ж нагоди Віктор Степанович брав
у руки баян і поринав у світ мелодій. Багато хто з односельців, слухаючи Віктора Баб’яка, говорив, що його місце – на
сцені.
Зрештою, так розпорядилася і доля.
Після хвороби Віктор Степанович вже не
зміг повернутися до роботи, що вимагає
значної фізичної сили. Знову пішов на роботу в Будинок культури.
- На все Господня воля. І, мабуть, мало
так статися, щоб з Віктором ми створили
сім’ю, хоч від першого шлюбу в нас було
по двоє дітей. І щоб народилася наша
спільна донечка. Ми однаково любимо
всіх дітей, хоч вони вже й дорослі. Безмежно радіємо онукам і тим моментам,
коли збираємося разом. Ось тоді вже даємо простір пісні. Бо ж практично всі в
родині гарно співають. А донька Світлана
та онученька Ангеліна беруть участь у художній самодіяльності, виступають разом
з колективами на сцені нашого Будинку
культури, - розповідає Катерина Ярославівна. – Ми стараємося, щоб той вогник
культури, з яким порівнюють сільські
заклади, не згасав. Щоб люди могли прийти, подивитися концерт, відпочити, щоб
пісня їх надихнула, творчість односельців
приємно вразила. Саме тому пишемо сценарії до різних свят. Збираємо репетиції
хору, організовуємо концерти. Справжнім захопленням залишається спів для
всіх учасниць жіночої вокальної групи.
Людям потрібно щось для душі…
А коли запитали Катерину Ярославівну про її рецепти сімейного щастя, відповіла, що вважає головним постійну турботу одне про одного, підтримку, яка дає
впевненість, є надійною опорою в житті.
- Буває, мене запитують, чи не набри-

дає, що з Віктором і вдома, і на роботі
разом? Ні. Навпаки, поряд з чоловіком
мені спокійніше, надійніше. Віктор дуже
хазяйновитий, любить працювати на
грядках. А які закрутки на зиму робить
– смакота! Коли через нещасний випадок
чотири роки тому мені обірвало на руці
три пальці, він більшість домашньої роботи перебрав на себе, - розповідає жінка.
– Я вдячна Богу, що зі мною поряд така
добра, порядна людина, до того ж, поділяє мої інтереси.
Нині ми вже розпочали підготовку номерів до новорічних свят, працюємо
над оновленням репертуару, маємо цікаві задуми, які обов’язково сподобаються
глядачам.
І, як керівник закладу, скажу, що багато наших творчих планів могли б і не
реалізуватися, якби не допомога компанії «VITAGRO». Жодне наше прохання
без відповіді не залишилося. Крім того,
Група компаній «VITAGRO» посприяла в
закупівлі будматеріалів і ми провели ремонт глядацької зали, сцени. Свого часу
компанія подарувала для наших потреб
мотокосарку, дві стійки, які використовуємо під час концертів. Для організації
свят отримували фінансову допомогу від
«VITAGRO». Залюбки беремо участь у
заходах, які проводить компанія. До речі,
двоє моїх зятів працюють у «VITAGRO» і
відгуки про роботу у них найкращі.
Без підтримки компанії довелося б
дуже важко. Спасибі, що працю культпрацівників цінують, що допомагають
усіляко тим, хто зрощує духовний хліб.
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