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КОРПОРАТИВНА ГАЗЕТА ГРУПИ КОМПАНІЙ «VITAGRO»
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРІ
ПІДСУМКИ

ПЕТРО ЛАБАЗЮК: ЗМОЖЕМО
ВТІЛИТИ ЩЕ БАГАТО ДОБРИХ
СПРАВ

З Новим роком!
З Різдвом Христовим!

стор.2
РОЗВИТОК

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ ТА ПАЙОВИКИ
ГРУПИ КОМПАНІЙ «VITAGRO»!
У святкові Новорічні та Різдвяні дні наші серця сповнені новими прагненнями та сподіваннями, вірою та надією. Тож нехай Новий рік та світла Різдвяна зоря подарують Вам та Вашим рідним міцне здоров’я, мир, успіх,
сімейний затишок, достаток та всілякі гаразди.
Нехай невичерпними будуть оптимізм та енергія, що
додаватимуть сил, наснаги і впевненості у завтрашньому
дні!
Ми живемо в країні відважних, сильних, працьовитих, розумних і гідних людей, серед яких – працівники

Групи компаній «VITAGRO». Щиро вдячні вам за відданість, високий професіоналізм і відповідальність. Нехай
усе задумане в Новому році обов’язково збудеться. Бажаємо, щоб щастя, достаток оселилися у ваших домівках, щоб наповнилися вони Божим благословенням.
З Новим роком! З Різдвом Христовим!
Сергій Лабазюк,
почесний президент Групи компаній «VITAGRO».
Петро Лабазюк,
генеральний директор Групи компаній «VITAGRO».

УКРАЇНСЬКИМИ ЯБЛУКАМИ
СМАКУЮТЬ У ПЕРСІЇ

стор.3
КУЛЬТУРА

ДЛЯ РОЗРАДИ ТА НАТХНЕННЯ

АКТУАЛЬНО

стор.4

ВАЖЛИВІ ЗМІНИ ДЛЯ АГРАРІЇВ
ЗНИЖЕННЯ СТАВКИ ПДВ ДО 14 ВІДСОТКІВ: СЕРГІЙ ЛАБАЗЮК ПОЯСНИВ, ЧОГО ОЧІКУВАТИ УКРАЇНСЬКИМ АГРАРІЯМ
Верховна Рада України 17
грудня ухвалила законопроєкт,
який передбачає зниження ставки
ПДВ для агросектору з 20 відсотків до 14 відсотків. «За» проголосували 255 народних депутатів
України, що свідчить про підтримку законопроєкту всіма депутатськими фракціями.
Проєкт закону передбачає зниження ставки ПДВ в операціях з
постачання на митній території
України та ввезення на митну територію України окремих видів
сільськогосподарської продукції,
а саме: великої рогатої худоби,
свиней, овець, пшениці, жита,
іншої.
Член Комітету Верховної Ради
України з питань аграрної та земельної політики, народний депутат фракції «За Майбутнє»
Сергій Лабазюк пояснив, чому

ухвалений законопроєкт так потрібен українським аграріям і яких
змін тепер варто очікувати.
«Це ті товари, які не реалізуються кінцевому споживачу, тому
ПДВ з них фактично не сплачується, а йде виробникам у так
званий «депозит», на який вони
зменшують податкове навантаження, або повертають суму з
бюджету. А ось тут основна зміна
для Держбюджету і його доходів!
Якщо ставка менша, то виробники менше будуть претендувати
на повернення ПДВ. Ми мінімізуємо так звані схеми «скруток»,
якими недобросовісні виробники
можуть зловживати», - заявив
Сергій Лабазюк.
За його словами, тепер для
аграріїв вивільняються живі кошти
у розмірі шести відсотків. До
того ж, очікування з протягнутою

ТУРБОТА

ПОМІЧНИКИ СВЯТОГО
МИКОЛАЯ

стор.6

рукою компенсацій від податкових
органів вже буде не таким актуальним.
Подібна практика некорупційної підтримки аграрної галузі є
досить успішною в інших країнах.
Зниження ставки ПДВ сприятиме
підвищенню в Україні конкурентоспроможності агропродукції, ліквідації схем ухилення від оподаткування, а також виведенню значної
частини економіки з тіні.

ПЕРЕДНОВОРІЧНЕ

ЩО ВІЩУЮТЬ ЗОРІ НА 2021 ?

стор.7
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ПЕТРО ЛАБАЗЮК: ПЕРЕКОНАНИЙ, ЩО
ЗМОЖЕМО ВТІЛИТИ ЩЕ БАГАТО ДОБРИХ СПРАВ
ЗАВЕРШЕННЯ РОКУ – ПЕРІОД, КОЛИ ПІДСУМОВУЄШ ПРОЙДЕНЕ. АНАЛІЗУЄШ КОЖЕН ВАЖЛИВИЙ КРОК, ЯКИЙ БУВ ПОЗНАЧЕНИЙ І ЗДОБУТКАМИ, І ВТРАТАМИ.
КОЛИ, ОПИРАЮЧИСЬ НА ЦЕЙ ДОСВІД, ПЛАНУЄШ НАЙВАЖЛИВІШІ ЗАВДАННЯ НА РІК НАСТУПНИЙ. ПРО ПІДСУМКИ 2020-ОГО І ЗАДУМИ НА МАЙБУТНЄ ВЕДЕМО
РОЗМОВУ З ПЕТРОМ ЛАБАЗЮКОМ, ГЕНЕРАЛЬНИМ ДИРЕКТОРОМ ГРУПИ КОМПАНІЙ «VITAGRO».
- Петре Петровичу, яку характеристику дасте, з позиції аграрія, рокові, що минає?
- Для аграріїв 2020-ий був дуже
непростим. Він ніби випробовував
нас на міцність, на кмітливість, на
обізнаність. Першою перешкодою
у реалізації наших планів стали весняні заморозки, які позначилися на
врожайності культур. Пізніше – посуха, якраз тоді, коли треба було
проводити посів озимих. А під час
збирання пізніх зернових – дощі
за дощами. І все ж аграрії компанії
«VITAGRO» гідно долали труднощі.
Через погодні умови збирання
пізніх зернових дещо затягнулося,
але ми справилися зі всіма завданнями. Першим фінішував у збиранні
кукурудзи кластер «Волинь» і врожайність культури тут одна з найвищих. Також зібрали у цьому кластері
хороший врожай сої та соняшника,
бо цьому сприяла погода. Задоволені результатами обмолоту кукурудзи. Коли погода, як кажуть, на
боці аграріїв, то й врожаї збираємо
досить високі. До прикладу, кластер
«Хмельницький» у цьому році був
серед лідерів за врожайністю озимої
пшениці, а «Товтри» - серед кращих
за результатами озимого ріпаку,
ярого ячменю, а також соняшника та
кукурудзи. У цих важких умовах непогані результати у кластерах «Центральний», «Полісся».
Варто згадати, що всі кластери
успішно впоралися з посівом озимих культур, підготовкою ґрунту до
весняно-польових робіт. Зараз машино-технічні парки кластерів приступають до ремонту техніки. Так
ведеться в аграріїв, що, зібравши з
полів останні врожаї, зразу ж думаємо про майбутні.
- Технічному парку, про який
згадуєте, «VITAGRO» приділяє
особливу увагу – вдосконалює,
розширює, модернізує...
- «VITAGRO» - сучасна й інноваційна компанія. Відповідно, техніка,
яка працює на наших полях, повинна відповідати вимогам сьогодення.
У 2020 році, наприклад, закупили 21
одиницю технічних засобів. Це – роторні борони, культиватори міжрядного обробітку з внесенням міндобрив, розкидачі мінеральних добрив,
самохідні обприскувачі, дискові
борони, інше. Кластери «Центральний», «Полісся», «Волинь», «Зоря»,
«Хмельницький» працювали, застосовуючи нову потужну техніку. Ми
постійно слідкуємо за технічними
новинками, тож наші парки будуть
й надалі поповнюватися досконалою
сільгосптехнікою.
- Високу планку «VITAGRO»
намагається тримати не лише в
аграрному, а й в інших напрямах,
зокрема, молочному скотарстві.
- Це справді так. І за результата-

ми поточного року нам вдалося бути
серед кращих в Україні. Зросли надої
на кожну фуражну і на кожну дійну
корову. Планували, наприклад, від
фуражної корови надоювати трохи
більше 18 літрів молока, а в результаті надоїли майже 20. Ставили за
завдання надоїти 21,4 літра на дійну корову, а підвищили показник до
23,2 літра. Валове виробництво молока зросло на півтора тисячі тонн.
Молочні ферми в Остапківцях, Соломній, Ріпній, Лісоводах працюють
на цей спільний результат.

- Успіхи в галузі свинарства
також дають підстави для
гордості?
На
вітчизняному
ринку
«VITAGRO» посіла лідируючі позиції в галузі свинарства. Свиноферми
оснащені за новітніми технологіями.
В основному поголів’я утримуємо
за данською технологією. Проте будівництво нових свинокомплексів
спонукало нас до того, щоб займатися племінним напрямом. Завезли
породу канадської селекції свиней
і запустили свою племінну ферму.
«VITAGRO» входить до десятки лідерів за обсягами маточного поголів’я
на вітчизняному ринку. Ці позиції
надалі будемо лише зміцнювати.
- Нові технології застосовуєте, здається, й у садівництві?
- Успіхи садівництва також дуже
залежать від погодних умов. Цього
року весняні морози позначилися
на врожайності яблук. Вона майже

вдвічі нижча минулорічної. Знаємо,
що шкоди яблуневим садам завдає
і град. Тому нові сади висаджуємо
під градобійну сітку, це – нові технології. У Великих Жеребках цієї
осені висадили понад 10 гектарів
яблуневих дерев під градобійну сітку. Площі під інтенсивний сад надалі
розширюватимуться.
Як відомо, у Великих Жеребках
збудовано фруктосховище, яке й
призначено для зберігання врожаю
яблук з місцевих садів. А потужний
холодильник на 10 тисяч тонн вже
не один рік функціонує у Свіршківцях, тут працює й сортувальна лінія.
Про наші яблука знають тепер не
лише в Україні, а й за рубежем.
- Ви згадали про фруктосховища, збудовані компанію. Проте
«VITAGRO» будує все нові об’єкти, створює все нові робочі місця. Назвіть, будь ласка, найбільш
важливі, на ваш погляд, об’єкти,
які з’явилися завдяки «VITAGRO».

- Тепер важко навіть уявити життя компанії без Лісоводського насіннєвого заводу. Втім саме це підприємство було збудовано з нуля, і тепер
повністю забезпечує наші потреби в
насінні та реалізовує продукцію високої якості. Це також комбікормовий завод у Лісоводах, що забезпечує збалансованими кормами ферми
компанії.
Значно
активізував
життя
«VITAGRO» й завод з переробки
гарбузового насіння у Михнові, його

продукцію із задоволенням купують
за рубежем. Ми збудували й елеватори на територіях, де працюють
кластери «Товтри», «Волинь». А ще
олійно-пресове підприємство, яке
нещодавно пройшло незалежний аудит. Продукція заводу відповідає європейським стандартам.
Загалом все, що будує компанія,
– від приміщень для зберігання техніки, від свинокомплексів до заводів,
елеваторів – ми створюємо з думкою
про людей, про добробут рідного
краю. Якщо збиратимемо на наших
полях високі врожаї, якщо працюватимуть сільгосппідприємства, то,
зрозуміло, що будуть забезпечені
роботою наші люди. Їм не треба буде
залишати сім’ї, їхати в світи у пошуках заробітку. Компанія «VITAGRO»
надає своїм працівникам гідну заробітну плату, забезпечує їх соціальним
захистом. На сьогодні в Групі компаній «VITAGRO» працює чимало людей. Кожному я виношу щиру подяку
за добросовісність, за старанність, за
те, що вболівають за свою компанію,
за наш спільний результат.
- Багато працівників «VITAGRO»
здобули високий авторитет серед своїх земляків і їх підтримали
на місцевих виборах....
- Це дуже приємно. Своєю працею, ставленням до людей представники компанії здобули таку цінну
довіру і були обрані до обласної,
районних рад, депутатами територіальних громад. Переконаний, що цю
довіру виправдаємо і зможемо втілити багато добрих справ на розвиток
громад.

Маю згадати, що Група компаній
«VITAGRO» з особливою увагою та
повагою ставиться до своїх пайовиків. Ми не лише намагаємося збільшувати орендну плату за земельні
паї, а й великі кошти вкладаємо в
розвиток сільських територій, щоб
людям у своїх рідних селах жилося
ліпше.
На порозі Нового року я щиро бажаю, щоб кожній родині він приніс
здоров’я міцне, побільше позитивних новин, звершень, які надихатимуть і нестимуть особливу радість.
Хочу, щоб люди гордилися тим, що працюють в компанії
«VITAGRO», або є її пайовиками.
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ЩОБ ВИХОВАТИ КЛАСНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ
Молоді та висококваліфіковані кадри для сільського господарства – це
питання сьогодні стало
надважливим,
вважає
Петро Лабазюк, депутат
Хмельницької
обласної
ради, генеральний директор Групи компаній
«VITAGRO».
Більшість
сільгосппідприємств зіткнулися з гострою проблемою нестачі професійних кадрів. Поряд з тим,
заклади, які навчають
спеціалістів для роботи
в аграрному секторі, не
можуть забезпечувати сучасний рівень підготовки
через застарілу матеріально-технічну базу. Оновити
ж її своїми силами вони не
спроможні.
На цих проблемних
питаннях особливо загострював увагу Петро Лабазюк під час чисельних
зустрічей на території свого виборчого округу. А за
тим взявся розв’язувати
їх разом з Новоушицьким
коледжем Подільського
державного університету, де здобувають знання майбутні працівники
сільського господарства.
Насамперед, для студентів коледжу компанія
«VITAGRO» надала чудову можливість пройти
практику під час посівної
кампанії. Майбутні механізатори побачили в
роботі потужну сучасну
техніку на полях кластеру
«Хмельницький», спілкувалися з трактористами,
інженерами, іншими спеціалістами. Переконалися,
що для того, аби працювати на техніці іноземного
виробництва, з комп’ютерним управлінням, потрібні справді досить якісні знання.

А нещодавно, завдяки
започаткованій співпраці
з відомим підприємством,
коледж отримав дуже бажаний подарунок – запчастини всіх систем двигуна трактора Джон-Дір.
- Щоб придбати частини сучасної техніки, зрозуміло, потрібні чималі кошти, яких цей навчальний
заклад не має. Проте лише
теоретичними лекціями
відмінного
спеціаліста
не виховаємо, потрібно
якомога більше практичних навиків, наочних
посібників, – висловлює
думку Петро Лабазюк. –
Студенти повинні бачити
механізми, розуміти, як
працюють вони, повинні,
зрештою, потримати їх у
руках. Тому наш подарунок для здобуття практичних знань, думаю, дуже
доречний.
Крім того, до Новоушицького коледжу завітали провідні спеці-

алісти Групи компаній
«VITAGRO» - заступник
головного інженера Олександр Лисенко та сервісні
інженери Олександр Яловий, Сергій Гонтар. Керівництво компанії делегувало їх для проведення
семінару-навчання з викладачами та майстрами
закладу. Викладачі спецдисциплін О. Мельниченко, В. Кримчак, Ю. Вербіцька, а також майстри
виробничого навчання Ю.
Якубовський, А. Лісовий,
Р.Шарпацький пройшли
навчання з сервісного обслуговування
сільськогосподарської техніки та
використання програмного продукту.
- Досвід, якого набувають і викладачі, і студенти
завдяки увазі до коледжу
депутата обласної ради
Петра Петровича Лабазюка, - надзвичайно цінний. Надіємося, що наша
співпраця міцнітиме, що

випускники закладу поповнюватимуть колектив
компанії «VITAGRO, яка
дбає про молоді кадри і,
головне, суттєво сприяє їх
підготовці, - каже директорка Новоушицького коледжу Мирослава Івасик.
- Вже в другому семестрі
студенти зможуть проходити навчальну практику
з застосуванням програмного забезпечення при ремонті техніки Джон-Дір.
Завдяки спонсорам навчальна майстерня тепер
забезпечена всіма необхідними вузлами, агрегатами та запчастинами до
них. Додам, що спеціалісти компанії забезпечать
коледж ще й програмними
матеріалами для розробки
методичних посібників.
А навесні – студенти знову перейматимуть досвід
спеціалістів «VITAGRO»
під час польових робіт.
До слова, договір про
співпрацю компанії підписаний і з Хмельницьким
національним університетом, студенти якого зможуть практикуватися в
машино-тракторних парках «VITAGRO».
- Ми в змозі допомогти
майбутнім спеціалістам ще
під час навчання здобути
більше практичних знань,
- каже Петро Лабазюк. –
Адже висококваліфіковані
фахівці в сільському господарстві завжди були на
вагу золота.
Саме тому приклад
співпраці аграрного підприємства й освітніх закладів, а також вболівання депутата обласної
ради Петра Лабазюка за
престиж кадрів сільського
господарства, вартий уваги та запозичення.

УКРАЇНСЬКИМИ ЯБЛУКАМИ СМАКУЮТЬ У ПЕРСІЇ ТА СХІДНІЙ АЗІЇ
Одразу варто наголосити: смакують яблуками, вирощеними в садах Групи компаній «VITAGRO».
Понад 12 найкращих сортів яблук плекають садівники компанії, набувши вже вагомого й цінного досвіду в
галузі садівництва. Недаремно продукцією «VITAGRO»
цікавляться все більше споживачів не лише в Україні, а й
за рубежем. Недаремно на спеціалізованих виставках увага до фруктової палітри «VITAGRO» викликає особливий
інтерес.
Відібрані сорти, кращі смакові властивості, екологічна якість і сортування продукції на сучасній технологічній лінії – ці та низка інших важливих аспектів проклали
шлях смачному вітамінному продукту в далеке зарубіжжя,
зокрема, в країни Перської затоки та Східної Азії. Сорти
яблук «Royal Gala» і «Gala Schniga SchniСo Red» вже відправляють у ці країни.
Працівники галузі садівництва компанії «VITAGRO»
сподіваються, що кількість закордонних споживачів зростатиме, адже їхня продукція може сміливо конкурувати
на міжнародному ринку. Недаремно «VITAGRO» увійшла
в ТОП-5 найбільших садівників України, які гарантують
якість своєї продукції.

СОЦІАЛЬНІ
ПРОЕКТИ, ЩО
ЗМІНЮЮТЬ ЖИТТЯ
- Приємно усвідомлювати,
що свої зобов’язання перед
нашими пайовиками ми виконали сповна. Що всі соціальні проекти, заплановані
на 2020 рік, змогли реалізувати, - розповідає Іван Бабій,
заступник керівника кластеру
«Центральний» із соціальних
питань. – Ще на початку поточного року обговорили з
головами
територіальних
громад, сільськими старостами найважливіші для тих
чи інших населених пунктів
питання. І роботу свою планували відповідно до запитів жителів.
У цьому році, незважаючи
на труднощі, пов’язані з коронавірусом, велику увагу компанія приділила ремонту сільських доріг. Такі ремонти були
проведені у селах Клинини,
Глібки. Розвезли щебінь для
ремонту дорожнього покриття
у селах Соломна, Гречани, Раціборівка.
У селі Поляни вимостили
бруківкою тротуарну доріжку,
зробили таку ж доріжку на території церкви в селі Великі
Зозулинці, - продовжує розповідь Іван Дмитрович.
Він додає, що й ремонт
пам’ятників, обелісків, зведених на честь полеглих воїнів,
також проводився за кошти
«VITAGRO». До прикладу, в
селах Клинини, Личівка руйнування таким пам’ятникам вже
не загрожує.
Турбота про заклади соціальної сфери, запевняє Іван
Бабій, залишається на порядку
денному компанії «VITAGRO».
У цьому році, наводить приклад, подбали про зовнішній
і внутрішній ремонт приміщення сільської ради в Попівцях. А ще у місцевій школі,
на прохання педагогічного колективу та батьківського комітету, встановили коридорні
перегородки, завдяки яким у
приміщенні
зберігатиметься
тепло. Подарунок від компанії
– новий дзвін отримала й церковна громада села Попівці.
Вже в наступному році планують розпочати будівництво
дзвіниці на території храму.
Провели також ремонт у
фойє Будинку культури в Попівцях. Хоч у селах Чорний
Острів, Антонівка компанія
орендує небагато земельних
паїв, але й тут втілені корисні
справи, за які вдячні сільські
жителі.
Загалом на територіях,
де працює кластер «Центральний», впродовж 2020
року компанія спрямувала на
соціальні проекти понад два
мільйони гривень.
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ЯКЩО ХОЧЕШ РЕАЛІЗУВАТИ СЕБЕ

Хто ж не знає, як нелегко заслужити довіру людей.
Лише наполеглива праця,
цілеспрямованість, особливі
риси характеру стають підґрунтям того, що в тобі бачать союзника, друга, порадника. Людину, на яку можна
покластися у складній ситуації.
Вже втретє Сергія Бовича,
директора з корпоративної,

фінансової та інвестиційної
діяльності Групи компаній
«VITAGRO», земляки обирають депутатом Волочиської
міської ради, адже знають
Сергія Васильовича як людину, котра завжди дотримує
слова, яка знаходить можливості вирішувати успішно
найскладніші питання.
Сергій Бович родом із
Івано-Франківщини, зі славного міста Калуш. Після закінчення вищого економічного коледжу на Закарпатті,
пізніше – Тернопільського
комерційного інституту, переїхав до Волочиська, звідки
родом його дружина. Трудову діяльність розпочинав головним економістом у державній лікарні ветеринарної
медицини. А згодом його запросили очолити управлін-

ня економіки Волочиської
райдержадміністрації. Вдало
поєднував роботу й навчання у Національній академії
державного управління при
Президентові України, де
й отримав ступінь магістра
державного управління. І
коли у 2009 році Сергій Бович долучився до команди
підприємства «Агропром»,
бажання вдосконалюватися, розвиватися підштовхнуло його до навчання в
Києво-Могилянській
бізнес-школі.
- Працювати в компанії
«VITAGRO»
надзвичайно
цікаво, - ділиться враженнями Сергій Васильович.
– Для мене дуже важливий
саморозвиток і усвідомлення
того, що своєю роботою ти
приносиш користь. Це від-

чуття дає мені наша компанія. Значна кількість нових
проектів, можливість бути в
курсі новинок, зустрічі, спілкування з професіоналами
високого рівня – все це присутнє в щоденній роботі.
Я був і залишаюся прихильником того, що на кожному робочому місці повинні
бути справжні професіонали.
На переконання Сергія
Бовича, професіонали повинні працювати і в депутатському корпусі, розуміти, як
формується бюджет, як реалізовується програма соціально-економічного розвитку, бути обізнаними в інших
життєво важливих для громади питаннях.
- Два скликання поспіль
очолював депутатську комісію, яка займається зе-

мельними питаннями. Це
– надзвичайно висока відповідальність, це – високий
рівень знань, досвіду. І мені
приємно, що виборці знову
повірили в мене, віддавши
найбільшу кількість голосів
в списку партії «За Майбутнє», - каже Сергій Бович.
Акцент на високий професіоналізм робить і команда «VITAGRO». Об’єднуючи
кращих спеціалістів, фахівців, «VITAGRO» може реалізовувати амбітні плани
і добиватися ще вищих результатів, переконаний наш
співрозмовник. Саме тому
людям, які прагнуть розвитку, прагнуть своє трудове
життя наповнити цікавим
змістом, він рекомендує працевлаштовуватися у рідній
йому компанії.

ДЛЯ РОЗРАДИ ТА НАТХНЕННЯ
Цікаву форму роботи запропонував у період карантину Мирівський
сільський клуб. Про це розповідає
керівник закладу Наталія Курейко.
- Як відомо, через коронавірус
проведення масових заходів заборонено. Проте мирівські жителі вже
звикли, що до кожного свята, шанованого людьми, місцеві аматори
готують концерти. Мирівка здавна
славиться талантами, тому й культурні заходи стали частиною нашого
життя, - наголошує Наталія Юріївна.
– Та й, знаємо, коли на душі тривожно, ніщо так не розрадить, як пісня,
танець, перегляд невеликої вистави.
Щоб не позбавити своїх односельців такої можливості, Наталія
Курейко та художній керівник клубу Наталія Казімірова не припиняли
роботу. Підібрали новий цікавий репертуар, писали сценарії і проводили
репетиції з невеличкими групами
їхніх місцевих артистів – як з дитячими, так і старшими. Коли номери

були підготовленими, знімали відео,
монтували і виставляли у Фейсбук
на сторінку «Мирівський сільський
клуб».
Щирі, теплі слова привітань зі
святом, концертні номери, створені
з душею, знаходять позитивний відгук у жителів Мирівки. Про це нам
розповідали і пайовики Групи компаній «VITAGRO». Запам’ятався їм,
до прикладу, мистецький дарунок до
Дня працівників сільського господарства, до Дня Збройних сил України. Він став гарним доповненням до

вітань компанії з нагоди цих свят.
Схвально відгукуються мирівчани і про заряджені позитивом, національним колоритом номери до Дня
української хустки, який відзначали
7 грудня.
- Приємних сюрпризів у наших
артистів вистачить і на наступні
свята, - запевняє Наталія Курейко.
– Нести людям добре, світле, гарне
– покликання працівників культури
і нам завжди додається сил, бажання
творити, коли відчуваємо підтримку.
Наталія Юріївна дякує своїм

односельцям за цікавість до їхньої творчості, а також компанії
«VITAGRO», яка постійно допомагає
їхньому сільському закладу. Свого
часу для потреб клубу компанія придбала радіомікрофон, допомагали з
проведенням ремонту, з матеріалами
для оформлення сцени, іншим.
- Для роботи маємо все необхідне,
але разом з моєю колегою Наталією Казіміровою прагнемо, щоб наш
клуб вдосконалювався, щоб до культурного життя села долучалося більше молоді. Компанія «VITAGRO»
в цьому нас дуже підтримує. Тож,
думаю, новий староста села Сергій
Іванович Секретар, який донедавна
працював у компанії «VITAGRO»,
сприятиме реалізації наших задумів.
Керівник клубу розповіла, що у
ці дні вони активно готуються до запису новорічної програми. Хочуть,
щоб їхні побажання миру, добра,
здоров’я, достатку, любові увійшли в
кожен дім їхньої Мирівки.

ЗАЛИШАЮТЬ ПРИЄМНИЙ СЛІД У ДУШІ
- Зустрічі, спілкування з представниками Групи
компаній «VITAGRO» завжди залишають приємний слід у душі, - ділиться враженнями директор
будинку культури в селі Нивра на Тернопільщині
Ольга Зельська. - Разом нам вдалося втілити чимало задумів, які запам’яталися нашим людям, які
і надихали, і розраджували.
З перших днів, відколи компанія «VITAGRO»
взялася обробляти земельні паї місцевих жителів,
ми заручилися підтримкою надійного ділового
партнера, - продовжує Ольга Василівна. – Проблеми нашого закладу культури відтоді ділилися
навпіл.
Усі жителі з великим схваленням сприйняли
щорічне Свято села і Хліба. Вшанування воїнів
АТО, ветеранів праці, колективів закладів соціальної сфери – завжди були особливо зворушливими моментами. Людям дорога така увага, - наголошує Ольга Зельська. – На превеликий жаль,
цьогорічні складні умови, пов’язані з карантином,
не дають нам можливості реалізувати нові плани.
Проте ми впевнені, що важка для всіх ситуація

мине, і життя наповниться новим змістом, - каже
директор. – А добрі справи, якими допомогла нашому закладу «VITAGRO», не забуваються. Завдяки компанії у приміщенні Будинку культури замінили вікна, двері, придбали нове «вбрання» для
сцени. Вдалося провести й окремі ремонтні роботи. У подарунок від компанії працівники Будинку
культури отримали обігрівач, чайник, посуд, радіомікрофон, подовжувач на 25 метрів, інше.
Двадцять років працює Ольга Зельська на ниві
культури, запевняє, що допомога від інвестора й
справді відчутна.
- Головне, ми знаємо, що ця допомога стабільна, що наше прохання не проігнорують, а обов’язково виконають.
Моя родина віддала в обробіток компанії
«VITAGRO» три земельні паї. Розрахунок отримали якісним зерном. А коли вкрай необхідні були
кошти, то на наше прохання отримували гроші.
Для кожного пайовика, по суті, компанія – надійний банк, який не підведе, піде назустріч. Яким
би не був рік, важким чи не дуже, а «VITAGRO»

зі своїми пайовиками все одно сумлінно розрахується.
Думаю, за таке ставлення вдячні усі жителі
Ниври, як і керівники закладів соціальної сфери,
котрі відчувають постійну підтримку компанії.
Про це говорить і бібліотекар Галина Батрин.
Завдяки «VITAGRO» змогли поповнювати книжковий фонд, отримали від компанії у подарунок
електроприлади. «Ніщо так не може приємно вразити як щира увага, турбота, бажання допомогти,
- каже Галина Василівна. – Такої уваги, турботи
для нас інвестор не шкодує».
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НА ХЛІБ ЗАРОБЛЯЛИ НЕЛЕГКОЮ ПРАЦЕЮ
СВОЄ ПОКОЛІННЯ НАДІЯ МИХАЙЛІВНА МУЛЯР З СЕЛА ГВАРДІЙСЬКЕ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ
ХАРАКТЕРИЗУЄ ЯК НАДЗВИЧАЙНО ТРУДОЛЮБИВЕ. БО Й СПРАВДІ, КОЛИ СТАРШІ БУЛИ НА
КОЛГОСПНИХ ПОЛЯХ ЧИ ФЕРМАХ, ТО Й ДІТИ БІЛЯ НИХ, ЯК МОГЛИ, ПІДСОБЛЯЛИ БАТЬКАМ. ОТАК
ЗМАЛКУ ПРИВЧАЛИСЯ, ЩО ХЛІБ ТРЕБА ЗАРОБЛЯТИ НЕЛЕГКОЮ ПРАЦЕЮ.

- Мені було лише чотирнадцять років, а я
вже ходила працювати в поле. Йде комбайн,
а ми – за ним. І колоски збирали, і солому
згортали. Ніхто зі школярів не відмовлявся
від роботи, бо діти мали бути підмогою для
батьків, - розповідає 82-літня жінка. – І як
тільки закінчила школу, то зразу ж в колгосп
пішла. Мені доручили вести облік, скільки
зерна відвантажували з поля на тік. Як правило, вантажили вночі, а на ранок вже треба
було принести звіт в контору. Я дуже старалася, щоб ніхто й поганого слова про мене не
сказав, щоб нікого не підвести, - пригадує ті
далекі роки Надія Михайлівна.
І її старанність, порядність помітили, запропонувавши роботу в конторі колгоспу. Та
невдовзі разом з чоловіком Антоном мусили
їхати до Луганська, де він мав навчатися в
інституті, на хіміко-біологічному факультеті.
Там і народилася у молодого подружжя донечка Лариса.
І все ж Надіне серце рвалося на Хмельниччину, адже вдома хворіла мама, батькам потрібна була її допомога.

Вона повернулася, знову вийшла на роботу. Закінчивши Шепетівський технікум, обійняла посаду головного бухгалтера господарства. Після закінчення навчання приїхав на
батьківщину й чоловік, вчителював у місцевій
школі.
А згодом Антона Дем’яновича Муляра
земляки обрали сільським головою. Шістнадцять років вірно служив він людям. Разом
з ними працював на збиранні врожаю, проводив заготівлю молока, картоплі. У той час
велося будівництво школи, дитячого садочка,
відповідальність за яке лягала також на плечі
керівника села.
Надія Михайлівна розповідає, що якраз у
ті часи активно розвивалася художня самодіяльність.
- Мені здається, більшість тоді були учасниками хору. І я залюбки виступала з нашим
хоровим колективом, - додає співрозмовниця.
На жаль, рано не стало Антона Дем’яновича, трагічний випадок забрав його життя.
Розрадою для неї були діти – доньки Лариса,
Наталя, син Олександр. Раділо мамине серце,
коли здобули освіту, одружилися. Тепер її радість зросла на п’ять онуків і двох правнуків.
Із своєю колишньою роботою Надія Михайлівна не пориває зв’язків. І хоч у бухгалтерії працюють вже значно молодші, а все одно
вітають зі святами, телефонують, зокрема головний бухгалтер Галина Махнюк, менеджер
Ніна Бучиста.
- Мене, як ветерана праці, вітають зі святами, і дівчата з бухгалтерії дзвонять, довідуються. І я теж цікавлюся життям компанії,
- каже Надія Муляр. – Віддала в обробіток
свій земельний пай. Задоволена, що розраховуються з нами, як належить. Раніше, коли
тримала господарство, на пай брала зерно, а
тепер – гроші.
Ми, пайовики, знаємо, що коли з’являється якась потреба, насамперед звертаємося до
своєї компанії.

ВІН ОБРАВ АГРОНОМІЮ
СВОГО ЧАСУ БАТЬКИ РОДІОНА, МЕДИКИ ЗА ОСВІТОЮ, НАПОЛЯГАЛИ, ЩОБ І СИН ПІШОВ
ЇХНІМ ПРОФЕСІЙНИМ ШЛЯХОМ. НА ПОДИВ УСІМ, ВІН ОБРАВ АГРОНОМІЮ І НІСКІЛЬКИ ПРО ЦЕ
НЕ ЖАЛКУЄ.
У Родіона Свинара – багатий досвід
роботи в сільському господарстві. Після
закінчення Кам’янець-Подільського сільгоспінституту працював агрономом та
головним агрономом у господарствах
Летави, Пукляків, Жабинець Чемеровецького району. Має досвід роботи в
одній з крупних аграрних компаній. У Групі
компаній VITAGRO», у Поповецькому відділку, Родіон Миколайович працює не так
давно, та каже, що навіть досвідченим
аграріям тут є чому повчитися.
- Насамперед, вражає сучасна техніка, у якої стільки можливостей. Для
агрономів запроваджено стільки цікавих
новацій, адже інформацію можемо збирати вже навіть за допомогою дронів. З
першого погляду видно, що всі процеси
добре налагоджені, дуже висока організація праці. Потреби агрономічної, технічної служб повністю забезпечують, - ділиться враженням агроном.
- Агрономія – дуже цікава наука, а у
нинішні часи – особливо. Вона постійно
розвивається, рухається вперед, і ми

маємо бути в курсі всіх новацій, щоб застосувати їх на своїх полях, - додає він. –
Цього року збирали непогані врожаї сої,
соняшника, кукурудзи. Зі всіма завданнями впоралися, бо працюємо однією
командою, на спільний результат. Увесь
колектив Поповецького відділку мріє про
те, щоб наступний рік був для нас більш
сприятливим, щоб потішили аграріїв високі врожаї.

НАВІТЬ УВІ СНІ ПЕЧУ КОРОВАЇ
Не думала – не гадала Галина, що доведеться
їй займатися пекарською творчістю. Бо кожен
коровай – це і справді творчість майстрині, в яку
вкладає свої думки, своє тепло, свою сердечність.
Галя росла в сім’ї простих колгоспників, де всі
працювали зранку й до ночі. З дитинства була хворобливою, але Бог нагородив дівчинку талантом.
Пригадує, як вже у шість років брала до рук ножиці, голку з ниткою. Могла і зашити, і вишити,
і викроїти. Дивувалися рідні, бо ж у сім’ї не було
швачок, ніхто й не міг передати їй цієї науки. А які
фігурки з простого болота ліпила!
Вже згодом Галина закінчила річні курси крою
та шиття в Городку, де була однією з кращих учениць.
А одного дня прокинулася з думкою спекти
калач. Разом з чоловіком їх запросили на весілля
і замість купленого вирішила принести свій. Переживала, та він напрочуд вдався, бо звернули на
нього увагу не лише господарі, а й весільні гості.
Один, другий, третій… Вона завжди отримувала
задоволення, коли люди схвально оцінювали її роботу, коли бачила в очах людей радість.
А згодом наважилася Галина Петура, яка проживає в селі Клинове на Городоччині, на свій
перший коровай. Він був одноярусний, із нескладними прикрасами.
- Далі вже дво- триярусні короваї навчилася випікати, - розповідає Галина Францівна. - Посипалися замовлення не тільки по області. Мої короваї
відправляли і в Грузію, і в Сибір, і в Польщу, в інші
країни. Було, що по два, а то й більше, замовлень
було, то я мусила відмовляти. Бо з такою кількістю
не справилася б. А що пекла по 10-11 короваїв, то
справді було. Три доби на ногах, без відпочинку.
Дуже важко, але люди надіялися, і я не мала права
їх підвести, - пригадує жінка. - Кожного разу хотіла
все ліпшими зробити прикраси на коровай – квіти,
птахи, колосся.
А скільки разів пекла короваї на замовлення
компанії «VITAGRO», якій і я, і мій син віддали в
обробіток земельний пай. Не раз отримувала подяки від керівництва компанії. Кажуть, возили їх
на урочистості в Київ. Мені приємно.
На жаль, хвороба ніг, серйозна операція не дозволяє нині 75-річній Галині Францівні Петурі займатися справою, яка стала для неї наймилішою.
- Здоров’я підводить, сили не ті. А, знаєте, уві сні
часто «печу». Тридцять років, що займалася короваями, тож і голова, і в руки мають свою пам’ять.
Якби не хвороби – не відмовилася б нізащо від випікання короваїв.
Але й тепер жінка знайшла для себе заняття:
із різнокольорових стрічок робить подушечки, у
вигляді серця, прикрашені квітами. Особливо вдаються їй соняшники, квіти світла та радості, якими
часто прикрашала короваї…
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ПОМІЧНИКИ СВЯТОГО МИКОЛАЯ

МИЛОСЕРДЯ, ЩО ДОДАЄ ВІРИ
3 ГРУДНЯ – МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ
МОЖЛИВОСТЯМИ. ВІН ЗАПРОВАДЖЕНИЙ З МЕТОЮ НАГАДАТИ
СУСПІЛЬСТВУ, ЩО СЕРЕД НАС ЧИМАЛО ЛЮДЕЙ, ЯКИМ ПОТРІБНА УВАГА,
ТУРБОТА, ДОПОМОГА. САМЕ МИЛОСЕРДЯ РОБИТЬ НАШ СВІТ ДОБРІШИМ,
І ЛЮДИ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ОСОБЛИВО
ПОТРЕБУЮТЬ ВИЯВУ ДОБРОТИ ВІД КОЖНОГО З НАС.
Про це не забувають в Групі
компаній «VITAGRO». Не один
рік поспіль працівники компанії
відвідують домівки інвалідів,
вручають подарунки, цікавляться потребами і часто допомагають у вирішенні багатьох
питань.

востями сприймається ними як
знак великої доброти та милосердя, - розповідає Лілія Ватюк,
заступник керівника кластеру
«Полісся». – Вони кажуть, що
спілкування з представниками
«VITAGRO», продуктові набори
не лише поліпшують настрій, а

День Святого Миколая –
одне з найулюбленіших свят
наших дітей. Спостерігаючи, як готуються до зустрічі
з Миколою-Чудотворцем, як
очікують його, переймаєшся
великим бажанням зробити
для них цей день особливим.
Принаймні, щороку напередодні свята, працівники
Групи компаній «VITAGRO»
стають надійними помічниками Святого Миколая. Вихованці усіх дошкільних та
навчальних закладів у тих
населених пунктах, де працює
компанія «VITAGRO», отримали солодкі подарунки.
Неймовірно раділа малеча
з дитячих садочків, де працює
кластер «Полісся», «Товтри»,
«Агрохолдинг «Зоря». На
знак вдячності Миколаєві,
демонстрували свої творчі таланти, чимало віршиків
розучили, сподіваючись на
подарунок.
Здавалося б, старші вже не
схильні до подібних яскравих емоцій. Проте це не так.
Школярі Микитицької ЗОШ,
Білогородського НВК, Вербської загальноосвітньої школи на Рівненщині, кажуть,
що отримати подарунок – це
справжня насолода.
З солодкими подарунками відчуття свята, піднесеного настрою триватиме ще
не один день. Вдячні компанії «VITAGRO» за приємний
сюрприз не лише діти, а й
батьки, педагогічні колективи. З допомогою «VITAGRO»
радість свята їх не обминула.
Загалом представники компанії вручили понад 11 тисяч
подарунків з нагоди Дня Святого Миколая.

НАМ ТРАПИЛИСЯ ДОБРІ ГОСПОДАРІ

На території, де працюють
кластери компанії, усі пайовики «VITAGRO», що мають
обмежені фізичні можливості,
отримали від Групи компаній
«VITAGRO» продуктові набори.
Переважно – це люди похилого
віку, які щиро дякували за таку
увагу.
- Традиційна акція компанії
до Міжнародного дня людей з
обмеженими фізичними можли-

й вселяють віру у те, що світ не
без добрих людей.
Незвичайним став цей день
і для мешканців Лісоводського
будинку-інтернату. Для них
організували культурну програму, частування, подарунки.
Позитивних емоцій вистачало,
за що старенькі висловлюють
особливу подяку генеральному директору Групи компаній
«VITAGRO» Петру Лабазюку.

Батько так і не дізнався про її народження. Бо, коли Софії було від роду
лише три дні, мама отримала страшну звістку – її Мартин поліг на війні смертю хоробрих. Потім не раз – не два вона чула від мами, що залишитися одній-однісінькій з маленьким дитям, без допомоги, – то надзвичайно велике
випробування. Не знала, де й сили брати, щоб винести це величезне горе.
Як важко доводилося найріднішій людині, Софія зрозуміла практично з
дитинства. Тож, щоб хоч трохи допомогти, вже в тринадцять років пішла працювати на ферму. А ще бурякові «норми» на рівні з дорослими «тягнула». З
часом вона стане однією з кращих ланкових у господарстві, яку ставитимуть
за приклад. Проте дитинство не залишило Софії приємних спогадів, недаремно вона каже, що воно пробігло повз неї непоміченим.
Роботі в колгоспі Софія Мартинівна Шаргала віддала 38 років свого життя. Тут вона й зустріла майбутнього чоловіка, котрий працював у будівельній
бригаді, на свинофермі.
П’ятдесят п’ять літ прожили разом Софія Мартинівна і Микола Кирилович
Шаргали з села Доброгорща Хмельницького району. І головним правилом їх
сім’ї була злагода й підтримка одне одного. В любові й добрі виховували сина
та доньку.
- Два роки, як не стало мого чоловіка, а в селі про нього і тепер згадують
добрим словом. Бо він усіх людей слухав. Там – мурував, там – штукатурив.
Треба – піч покладе, фундамент зробить, руки мав золоті, - розповідає Софія
Мартинівна. – За свою важку працю в колгоспі отримали ми обоє земельні
паї, віддали їх в обробіток компанії «VITAGRO». Дуже добрі господарі нам
трапилися, бо поля не заростають бур’янами. І зерно на пай отримуємо чисте,
сухе. Людей не обманюють, а навпаки – допомагають, як можуть. Для нас,
старшого покоління, дітей війни, це дуже важливо, - каже на завершення Софія Шаргала.
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ЩО ВІЩУЮТЬ ЗОРІ НА 2021 РІК?

КРОСВОРД

Овнам в новому році слід зменшити рівень своєї різкості. Астрологи настійно рекомендують їм не вступати в конфлікти і намагатися тримати негатив при собі. Цей рік буде
важким для тих, хто не зможе впоратися з
емоціями й імпульсивністю.
Тільцям варто триматися за людей і заняття, які допомагають підвищувати настрій,
набувати впевненості. Якщо не падати духом,
то рік буде досить сприятливим і стабільним.
Головне - не сумніватися в собі та вірити у
краще.
Близнюків чекає рік, повний несподіванок. Розміреність і спокій будуть змінюватися новими викликами і складнощами. Не падайте духом і опинитеся переможцем.
Ракам вдасться змінити свою долю і очистити карму. Всі важливі рішення варто приймати тільки в спокійному стані: в іншому випадку можна буде відлякати удачу. Потрібно
обговорювати плани з сім’єю, проводячи з
близькими більше вільного часу.
Левів очікують досить вдалі ділові та особисті поїздки. Зміна обстановки прекрасно
позначиться на удачі та настрої. В кінці року
можливі негаразди на фінансовому терені,
але Левам все під силу. Найголовніше-триматися подалі від тих, хто постійно транслює
негатив.
Для Дів рік Білого Бика буде дуже мінливим. Енергетика зірок і планет змінюватиметься. Рік відмінно підходить для далеких
поїздок, спілкування з близькими, нових знайомств. Всі найважливіші покупки краще робити навесні.
Терезам астрологи радять покладатися
лише на власний досвід. З фінансової точки
зору рік буде досить продуктивним. Можна
здійснювати дорогі придбання. За бажанням,
можна змінити роботу, відкрити новий бізнес.
Скорпіони прекрасно адаптуються до
труднощів і переживають будь-які проблеми
з найменшими втратами. Рік принесе фінансові негаразди, тільки якщо знизити продуктивність на роботі.
Стрільцям більше часу треба присвячувати спілкуванню з близькими, вчасно відпочивати і не перевантажувати себе турботами.
В кінці року цих людей чекає великий енергетичний сплеск. Потрібно направляти свої
сили в правильне русло.
Козерогам варто давати більше свободи
близьким і другій половинці. Астрологи радять використовувати будь-який шанс для
примирення і пошуку компромісів. Кризові
ситуації на роботі потрібно вирішувати швидко і без зволікання.
Для Водоліїв в рік Бика найважливішою
стане сфера грошей і роботи. Це буде вдалий
рік для творчих людей, а також для Водоліїв,
які постійно знаходяться в русі. На початку
року можливі спалахи поганого настрою, але
з ними Водоліям буде дуже легко впоратися.
Рибам варто позбутися образ і перестати
злитися. Відмінним способом забути про проблеми буде робота і домашні справи. Навесні і
восени у Риб буде часто змінюватися настрій.
Літо і осінь — ідеальний час для романтики і
пошуків другої половинки.

ПО ГОРИЗОНТАЛІ. 2. Хвалебна пісня. 5. Останній тиждень перед Великим
постом. 6. Хрещення, водосвяття. 10. Святий Миколай-покровитель, учитель
та … . 11. Їх у січні ну дуже багато. 13. Його бажають друзям у всіх справах.
15. Зимове українське театралізоване свято. 17. Завірюха, хурделиця. 18.
Виконавиця ролі Солохи у мюзиклі за гоголівськими мотивами. 23. Внучка Діда
Мороза. 24. Без нього і пісня не пісня. 26. Зимовий лід.
ПО ВЕРТИКАЛІ. 1. Кумир, предмет особливого поклоніння. 3. Церковне
вино. 4. Посередник між Богом та людьми. 7. Божий угодник, свято якого
збігається із Новим роком за старим стилем. 8. Різдвяне надвечір’я. 9. Без неї
новорічна ялинка була б неяскрава. 12. Одна із Божих чеснот. 14. Персонаж
дійства, вказаного у п. 15 по горизонталі. 16. Місце у церкві для пожертвувань.
19. Валянок північних мешканців. 20. Найпопулярніший компонент святкових
салатів. 21. На неї можна захворіти, якщо пити дуже холодне шампанське. 22.
Містер із популярної оперети. 25. Свійська тварина, яку українці найчастіше
приносять у жертву на свята.
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