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ОНОВЛЮВАТИСЯ ТА
ВДОСКОНАЛЮВАТИСЯ

ЛІДЕР ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ»
ХМЕЛЬНИЧЧИНА СЕРГІЙ ЛАБАЗЮК «НАША
ІДЕОЛОГІЯ ПРОСТА: БУДУВАТИ КРАЇНУ ТРЕБА
ВІД ГРОМАД ДО ЦЕНТРУ, А НЕ НАВПАКИ»
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ТУРБОТА

МЕДОГЛЯДИ ДЛЯ СІЛЬСЬКИХ
ЖИТЕЛІВ

В УКРАЇНІ З’ЯВИЛАСЯ НОВА ПОЛІТИЧНА СИЛА – ПАРТІЯ «ЗА МАЙБУТНЄ». НА ХМЕЛЬНИЧЧИНІ ЇЇ БУДЕ ПРЕДСТАВЛЯТИ
КОМАНДА НА ЧОЛІ З НАРОДНИМ ДЕПУТАТОМ УКРАЇНИ СЕРГІЄМ ЛАБАЗЮКОМ. У НАЙБЛИЖЧИХ ПЛАНАХ ПАРТІЇ – УЧАСТЬ
У МІСЦЕВИХ ВИБОРАХ, А В ПЕРСПЕКТИВІ – У ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРАХ. МИ ПОГОВОРИЛИ З СЕРГІЄМ ПЕТРОВИЧЕМ
ПРО ЙОГО ОСОБИСТІ ПРИЧИНИ ПРИЄДНАТИСЯ ДО ПРОЕКТУ «ЗА МАЙБУТНЄ», ПРО ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД КОМАНДИ,
ІДЕОЛОГІЮ ТА ЗАВДАННЯ, ЯКІ СТАВИТЬ ПЕРЕД СОБОЮ ПАРТІЯ.
– Політичні сили почали підготовку до місцевих виборів, які заплановані на 25 жовтня. В
якому форматі ви та
ваша команда плануєте
брати участь у виборчій
кампанії?
– Політична система
України зазнала докорінних змін. За новим виборчим законодавством вже
немає мажоритарних округів. Час політиків-одинаків, на жаль, минув, настав
час політичних партій.
Перед нашою командою постало питання, як
далі відстоювати інтереси
земляків на національному рівні? Ми вважаємо, що
чинні політичні проекти,
представлені у парламенті,
себе дискредитували. Одні
– через непрофесіоналізм
і некомпетентність їхніх

представників в органах
влади. Інші – через невміння бути справжньою опозицією, без «договорняків» та підголосовування
за антисоціальні законопроекти.
Спочатку в Верховній
Раді мені запропонували
приєднатися до депутатської групи «За Майбутнє». Я розумів, що можливості члена депутатської
групи набагато ширші, ніж
у депутата-мажоритарника. Та для мене, в першу
чергу, важливими були не
можливості, а якість команди. Поспілкувавшись
із колегами, я зрозумів,
що в групі «За Майбутнє»
зібралися народні обранці, які, як і я, багато років
чесно та сумлінно працювали на округах. За це й заслужили довіру та повагу

людей. Вони зрозумілі та
близькі мені за духом, цінностями, якими керуються
в житті. Йдеться про відповідальність, вміння тримати слово, бажання бути
корисним людям, а також
справжню любов до України й рідного краю.
Згодом на базі депутатської групи «За Майбутнє»
була створена однойменна всеукраїнська партія.
Мені запропонували очолити Хмельницьку обласну організацію. Для мене
це стало новим викликом
і новою, значно більшою,
відповідальністю. А також
можливістю ще більше
допомагати людям, перенести позитивний досвід
роботи нашої команди
в 188-му окрузі на всю
Хмельниччину. Ви ж мене
знаєте, на виклики я завж-

ди кажу «так».
– Чому саме партія
«За Майбутнє»? Чим
вона відрізняється від
інших партій?
– Партія «За Майбутнє»
– перша за історію незалежної України національна партія, яка створена за
ініціативою самостійних
представників
місцевих
громад. Тут зібралися однодумці, які мають успішний досвід управління.
Хтось керував областями,
хтось власним бізнесом,
або працював на керівних
посадах у великих корпораціях. Політики вони
по-друге, а по-перше –
досвідчені професіонали в
управлінні.

Продовження на стор.
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ЛІДЕР ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ» ХМЕЛЬНИЧЧИНА СЕРГІЙ
ЛАБАЗЮК «НАША ІДЕОЛОГІЯ ПРОСТА: БУДУВАТИ КРАЇНУ
ТРЕБА ВІД ГРОМАД ДО ЦЕНТРУ, А НЕ НАВПАКИ»
Закінчення. Початок на стор. 1
Саме такі люди сьогодні мають
прийти на зміну чинній владі, яка
показала свою повну некомпетентність та профнепридатність.
Також для мене є важливим ідеологія «За Майбутнє» – будувати країну від громад до центру, а не навпаки. В цій ідеології на першому місці
стоїть людина, а не політичний інтерес. Наша формула проста: «Успішні
громади – успішна Україна!».
Важлива перевага партії «За Майбутнє» – сильне представництво у
Верховній Раді. Ми ще молода партія, але за допомогою депутатської
групи можемо відстоювати інтереси
наших виборців на всеукраїнському
рівні.
Крім того, «За Майбутнє» – це
партія, яка працює на об’єднання. На
відміну від наших політичних конкурентів, у нашій програмі не знайдете жодного натяку чи маніпуляції,
спрямованих на штучне розділення
людей. Тим, хто хоче ділити українців за вірою, мовою, національністю
чи соціальним статусом, – закритий
шлях до нашої команди. Ми віримо
в силу єднання. Єднання заради майбутнього України.
– Якою буде команда «За Майбутнє» в Хмельницькій області?
– У Хмельницьку обласну організацію партії «За Майбутнє» об’єдналися: я, народний депутат Сергій
Лабазюк, зі своєю командою партії
«Поруч», яку люди знають по роботі
на 188-му виборчому окрузі, з нами
й лідер Хмельницької обласної організації партії «Відродження», народний депутат Віктор Бондар і його
команда, які багато років результативно працювали на 191-му окрузі,
а також керівник фракції Аграрної
партії у Хмельницькій облраді Сергій Іващук з командою, які успішно
відстоюють інтереси подолян на рівні області. Після об’єднання ми стали єдиною командою «За Майбутнє
Хмельниччини!».
Кожен з нас має величезний
досвід роботи, добре розуміється
на проблематиці регіону, знає, як
розв’язувати нагальні проблеми жителів Хмельницької області. Ми знаємо, що треба робити і готові працювати цілодобово, щоб наші діти жили
в гарних, охайних містах і селах, а
їхні батьки були забезпечені добре
оплачуваною роботою та мали впевненість у завтрашньому дні. Саме в
такій команді я впевнений на всі 100
відсотків.
На місцевих виборах будемо
балотуватися на всі рівні місцевої
влади: обласний, районний та ОТГ.
Тому формування нашої команди
триває. Ми запрошуємо до спільної
роботи сильних духом професіоналів, які не бояться викликів, готові
до відповідальності, знають місцеву
проблематику і мають чітке бачення
як щодо розв’язання нагальних проблем, так і щодо розвитку громади. І

важливо, щоб їх поважали люди. Це
– головний тест для майбутнього
політика.
- Яким чином ви формуєте
команду кандидатів, які будуть
представляти «За Майбутнє» на
місцевих виборах? За якими принципами формуєте обласний виборчий штаб?
- Наших кандидатів ми вибираємо за трьома критеріями: професіоналізм, управлінський досвід і довіра
людей. Так ми будемо впевнені, що
людина зможе ефективно працювати задля інтересів громад, і за неї не
буде соромно. Наші кандидати – це
підготовлені, досвідчені професіонали, яким не потрібен час, щоб
увійти в курс справ. Вони одразу можуть брати на себе відповідальність
і працювати. Кожен з них має авторитет і повагу, які вони заслужили
багаторічною роботою на користь
своїх громад. Втім ми залишаємося
відкритими для нових лідерів. Плануємо провести так звані «народні
праймеріз». Це коли громади чи окремі професійні спільноти (лікарі,
вчителі та інші.) на конкурентній
основі вибирають поміж себе людину, якій вони довіряють представляти свої інтереси в місцевих органах
влади. Ми готові внести до списків
партії «За Майбутнє» переможців
таких праймеріз і разом брати участь
на виборах. Все це абсолютно безкоштовно, ми надаємо всю можливу
підтримку нашим кандидатам.
Що стосується роботи обласного
виборчого штабу, то ми також відкриті для співпраці. Ми оголосили
про можливість приєднатися до нас
усіх, кому небайдуже майбутнє нашого рідного Поділля. Щоб стати
членом команди нашого штабу, необхідно звернутися до громадських
приймалень наших народних депутатів, зателефонувати нам на гарячу
лінію, або зв’язатися з нами через
соціальні мережі. Далі ми запросимо
потенційного кандидата на співбесіду, за результатами якої ухвалимо
рішення. Як бачите, все просто та
прозоро.
- Які завдання ставить перед

собою Хмельницька обласна команда «За Майбутнє»?
- Наше першочергове завдання,
щоб в органи місцевої влади всіх
рівнів з нашою командою увійшли
досвідчені професіонали, які будуть
реально працювати, а не проводити
півдня, розмірковуючи який пост
в ФБ сьогодні зробити, щоби було
більше лайків. Без професіоналів у
владі будь-які реформи приречені на
провал.
Друге завдання - подолати наслідки карантину і запустити економіку
області. Для цього на національному рівні ми будемо боротися за зниження податків для бізнесу і надання
підприємцям державної фінансової
підтримки і пільгових кредитів. Ми
будемо боротися за збереження кожного робочого місця на Хмельниччині і запровадження максимальних
пільг для бізнесу, який створює нові
робочі місця.

Важливим напрямом для нас є
відновлення та розвиток місцевої
інфраструктури. В першу чергу, – будівництво та ремонт автошляхів. Також будемо вимагати від центральної влади розширення підтримки
вітчизняної промисловості та АПК,
які на сьогодні є основою української економіки. Відродимо економіку – відродимо країну.
У соціальному напрямі ми плануємо зосередити зусилля на збереження освітньої та медичної галузей. Влада, незважаючи на протести
людей, продовжує знищувати українську освіту та медицину. Під виглядом оптимізації закриваються
лікарні та школи, тисячі фахівців

залишаються без роботи. В деяких регіонах людям важко доїхати
до лікарні чи відправити дитину до
школи. Чи таких реформ заслужили
українці, які пережили два Майдани
і зараз переживають війну з Росією?!
Будемо скасовувати ці недолугі реформи! Для людей це важливо, тому
для нас – це також важливо. Майбутнє є тільки в освіченої та здорової
країни.
- Якою є позиція вашої партії
щодо завершення реформи децентралізації?
- На жаль, сьогодні простежується
бажання центральної влади переглянути реформу децентралізації, в бік
розширення повноважень Києва та
зменшення самостійності громад.
Цього не можна допустити, адже
децентралізація стала однією з небагатьох справді успішних реформ,
проведених в Україні. Тому партія
«За Майбутнє» буде відстоювати децентралізацію і вимагати завершення цієї реформи. Щоб регіони отримали належний рівень фінансової та
управлінської самостійності. Ми не
повинні випрошувати у Києва дозвіл
на ухвалення рішень, які стосуються винятково громад Хмельниччини. Ми не повинні просити дати нам
гроші, які заробили на території області, а центральна влада несправедливо зараховує більшу їхню частину
до державного бюджету. В більшості
питань нам не потрібно допомагати,
нам просто не треба заважати.
На жаль, центральна влада
провалила комунікацію з регіонами.
Особливо в питанні карантинних
обмежень. Адаптивний карантин
необхідний, але потрібно пам’ятати, що саме місцева влада несе на
собі практично весь тягар боротьби
з коронавірусом та його наслідками.
Все фінансове навантаження лягло на місцеві бюджети. Саме тому
органам місцевого самоврядування
необхідно надати більше повноважень і джерел наповнення місцевих
бюджетів. Для цього необхідно завершити реформу децентралізації.
Саме такою має бути справжня державницька позиція.
- Чого ви очікуєте від виборів?
- В першу чергу, приходу до влади професіоналів. З умілими руками,
мудрими головами громади стануть
більш ефективними. З досвідченими керівниками люди зможуть
розв’язати набагато більше своїх
проблем. По-друге, я очікую, що в
Україні з’явиться декілька потужних нових політичних проектів, які
претендуватимуть на проходження
в наступний парламент. Впевнений,
що однією з таких сил стане партія
«За Майбутнє». Це буде принципово
нова історія для українського парламентаризму, адже політику партії
диктуватиме не керівництво, а люди
на місцях. По-третє, я чекаю, що ми
продовжимо курс на єднання українців і України. Майбутнє України – в
єднанні!
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ГРУПА КОМПАНІЙ «VITAGRO» ЗАВЕРШИЛА
ЗБИРАННЯ РАННІХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР
МАЙЖЕ ОДНОЧАСНО, З РІЗНИЦЕЮ У ТРИ-ЧОТИРИ ДНІ, ВСІ КЛАСТЕРИ КОМПАНІЇ «VITAGRO»
ЗВІТУВАЛИ ПРО ФІНІШ ЖНИВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ, ЖИТА, ЯРОГО ЯЧМЕНЮ.
У кожному із кластерів наголошують, що на результаті врожайності позначилися
складні погодні умови – весняні заморозки, пізніше – надто
спекотні дні. Проте, незважаючи на погодні несподіванки,
хлібороби «VITAGRO» докладали всіх зусиль, щоб зібрати
врожай ранніх зернових вчасно й якісно. Про це розповідає
генеральний директор Групи
компаній «VITAGRO» Петро
Лабазюк.
- У порівнянні з минулим
роком врожайність нижча на
25-30 відсотків. Найвищі показники врожайності озимої
пшениці в кластері «Хмельницький», зокрема на шпичинецьких полях, де збирали
майже сім тонн зерна з гектара. Через складні
погодні умови менший врожай, ніж очікували,
збирали на полях Курилівки, Зайчиків, Сутковець, інших сіл, де працює компанія. Порадували результатом жнив ярого ячменю кластери «Товтри» і «Полісся».
Керівник розповідає, що одночасно з обмолотом ранніх зернових культур кластери
компанії сіяли озимий ріпак. Першими звітували про завершення цих робіт «Агрохолдинг «Зоря» та «Волинь». За тим – кластери
«Хмельницький», «Центральний», і крапку
в посіві озимого ріпаку поклали кластери
«Товтри» та «Полісся».
Петро Лабазюк згадує і про те, що цього
літа, під час посіву озимого ріпаку, представники фірми виробника надали можливість випробувати в роботі дві нові сівалки іноземного
виробництва. Пробні ділянки засіяли на території кластерів «Центральний» та «Полісся».
Перші сходи покажуть, наскільки досконалою
та ефективною є ця нова техніка.
У серпні почали збирання тютюнового листя. Насадження постраждали від весняних
морозів. І перший збір тютюнового листя засвідчує, що врожай значно поступається минулорічному, проте оптимізму й надії аграрії не
втрачають. Як і місцеве населення, адже галузь
тютюнництва надає робочі місця чималій кількості тутешніх жителів.
Втім обсяг поточних завдань у кластерах не
обмежується згаданими роботами. У всіх кластерах сіють сидерати для підвищення родючості ґрунту, готують ґрунт під весняний посів

НАЙВИЩА ВРОЖАЙНІСТЬ ОЗИМОЇ
ПШЕНИЦІ У КЛАСТЕРІ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ»
ПЕРШИМ ЗВІТУВАВ ПРО ЗАВЕРШЕННЯ ЗБИРАННЯ
РАННІХ ЗЕРНОВИХ ТА ПОСІВ ОЗИМОГО РІПАКУ
КЛАСТЕР «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ». ЛІДЕР КЛАСТЕР І ЗА
РЕЗУЛЬТАТОМ ВРОЖАЙНОСТІ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ.

ярих культур, тюкують та доставляють солому
для потреб тваринницьких комплексів.
Злагодженою, спланованою і наполегливою
працею аграрії компанії «VITAGRO» забезпечували увесь серпневий комплекс робіт.

КОЖЕН ДЕНЬ СПОВНЕНИЙ ТУРБОТАМИ
Завершення збирання ранніх зернових – своєрідний
перепочинок перед ще одним відповідальним етапом
жнивної компанії. Проте цей
перепочинок можна вважати
умовним, адже кожен літній
день сповнений своїми турботами. Поділяє цю думку і Володимир Корнійчук, керівник
кластеру «Полісся».
- Жнива ранніх зернових
завершили. Через весняні заморозки врожай озимої пшениці, озимого ріпаку дещо
слабший за минулорічний. А

ось ярий ячмінь показав непоганий результат – зібрали
понад 54 центнери з гектара.
Ще проводили обмолот
ярого ячменю, а паралельно
сіяли озимий ріпак, - продовжує розповідь Володимир
Костянтинович. – Під цю
культуру відвели 2300 гектарів площ. Посів озимого ріпаку кластер «Полісся» вже
завершив.
Водночас вносимо на поля
органічні добрива, готуємо
площі під весняний посів.
Зернові комбайни, - про-

довжує керівник кластеру, механізатори ставлять на зберігання, а техніку, яку задіємо
на збирання сої, кукурудзи,
соняшника, активно готуємо
до робіт.
За словами Володимира Корнійчука, готуються до
початку сезону й працівники
гарбузового заводу. Зазвичай,
він починається у перші тижні вересня. Ретельний огляд,
ремонт проходять і гарбузові
комбайни. Попереду, словом,
ще немало клопітких і насичених днів.

- Не згаяли жодного дня, намагалися якнайшвидше справитися з роботами, бо серпнева пора для нас, аграріїв, не просо гаряча, а
спекотна, - підсумував результати жнив ранніх
зернових керівник кластеру «Хмельницький» Віктор Басистюк. – Дуже приємно, коли зусилля
хліборобів недаремні, коли врожайність культур
виправдовує наші надії.
На жаль, цьогоріч градом пошкоджено
майже 200 гектарів площ з ячменем, майже
400 гектарів посівів вилягли через стихію. Тому
врожайність ярого ячменю стала нижчою очікуваної – 4,9 тонни з гектара, - продовжує Віктор Тимофійович. – Зате врожайність озимої
пшениці потішила – понад шість тонн з гектара.
Коли бачиш хороший результат, то з’являються
і настрій, і сили.

У минулому випуску нашої газети ми розповідали, що кластер «Хмельницький» отримав
нову потужну техніку «Холмер» для внесення органічного добрива. Нині його вже активно використовують на полях кластеру «Хмельницький».
- Завдяки свинокомплексам, які розташовані на території нашого кластеру, маємо можливість вносити органічне добриво - сечівку на
поля. Агрегат для внесення рідких добрив «Холмер» - сучасна техніка, яка виконує не одну-дві,
а кілька операцій. Її вже випробували в роботі
на полях Гвардійського і нині вона працює вже
в кластері «Товтри», де також збудовані свинокомплекси.
Старий метод внесення сечівки був, відверто
кажучи, малоефективним. Тепер, з новою технікою, ситуація змінюється. Переконаний, що
завдяки таким новаціям зможемо зменшити
використання мінеральних добрив, що завдяки
органічному добриву збільшуватиметься врожайність сільськогосподарських культур, - продовжує розповідь Віктор Тимофійович.
А ще згадує керівник про забезпечення тваринницьких комплексів соломою. На 180 гектарах тюкували солому для потреб комплексу
в селі Остапківці Городоцького району. Відправили тюки соломи і на котельні ферм сіл Доброгорща та Гвардійське, де їх спалюватимуть, використовуючи для обігріву приміщень.
- Кожне із поточних завдань намагаємося виконувати вчасно та якісно, - підсумовує керівник
кластеру.
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ТРИВАЮТЬ ПОЛЬОВІ РОБОТИ

Андрій Білик та
Петро Островський

ЖНИВА БУЛИ НЕЛЕГКИМИ
За словами Леоніда Ліскового, керівника Поповецького відділку кластеру «Центральний», вже в перший
тиждень серпня на полях відділку завершили обмолот ярого ячменю.
- Жнива були нелегкими, - додає Леонід Леонідович, - адже частина посівів
вилягла через погодні умови, це завдало нам багато переживань.

Механізатор Володимр
Легецький
Проте аграрії намагалися зібрати
врожай з мінімальними втратами.
Увесь колектив докладав максимум
зусиль. Врожайність ярого ячменю
склала майже 51 центнер з гектара.
Тому кожен з працівників відділку, зокрема механізатори Володимир Легецький, Микола Величко, комбайнери
Андрій Білик, Петро Островський,
агроном відділку Радіон Свинар, заправник Анатолій Черніховський та
інші заслуговують найкращих слів подяки, - наголошує керівник. – Ніхто з
них не шкодував сил, часу, бо всі були
націлені на одне – вчасно, без втрат
зібрати врожай. З такою командою,
- додає Леонід Леонідович, - нам під
силу найскладніші завдання.

Не припиняються роботи на полях кластеру «Центральний». Коли спілкувалися з головним агрономом Іваном Добжанським, то він розповів, що
якраз завершили посів озимого ріпаку, готують ріллю під посів.
Характеризуючи хід жнивної кампанії, Іван Добжанський каже, що загалом врожайність озимої пшениці склала понад п’ять тонн з гектара. На кращих площах показник був вищий – 6,5 тонн з гектара, на гірших – 4,5 тонни.
- Зважаючи на стан озимини восени минулого року, вважаємо, що кінцевий результат непоганий. Погодні «сюрпризи» змусили нас добряче понервувати, але ми справилися з труднощами, - додає головний агроном кластеру.
– Ставимо перед собою завдання запроваджувати нові методи, нові підходи
до вирощування культур, аби погодні катаклізми не ставали перешкодою на
шляху наших досягнень.

ЩОБ СЕЛА БУЛИ ЗАМОЖНИМИ
Із самого ранку на машинно-тракторному парку, що у Великих Зозулинцях, помітне пожвавлення. Майстри беруться за
роботу, готуючи техніку до збирання пізніх зернових культур.
Серед них Руслан Головатюк,
електрозварювальник. Понад рік
працює він в місцевому відділку
компанії, тобто з перших днів,
коли земельні паї на цій території
почала обробляти Група компаній «VITAGRO».
- Я маю можливість займатися
улюбленою справою, в рідному
селі – і цим завдячую компанії.
Усім необхідним нас забезпечують - спецодягом, запасними частинами, іншими матеріалами.
Про краще навіть думати не треба, я дуже задоволений.
Думку колеги поділяє і 59-річний Віктор Римар:
- Ось підрихтую трохи вантажівку і вже зможу перевозити
зерно соняшника, кукурудзи з полів. Не знаю, чи зміг би десь знайти ліпшу роботу – щоб і вдома, і
зарплата хороша, і на вік мій не
вказували, - доповнює розповідь
колеги.
Керівник машинно-тракторного парку Дмитро Новіцький наголошує, що їх колектив дружній,
працьовитий. Підібралися про-

фесіонали, які відразу беруться за
завдання і готові виконати його
якнайкраще. Уся техніка – трактори, самохідний оприскувач,
вантажні машини, інша проходить ретельний огляд майстрами,
вони й проводять необхідний ремонт.
- Стараємося, щоб під час жнив
не було збоїв у роботі. Врожай
треба зібрати і вивезти в стислі
терміни, - каже керуючий Поповецьким відділком, до якого належать Великі Зозулинці, Леонід
Лісковий. – Тік підготовлений до
прийому зерна, люди дуже зацікавлені в тому, щоб працювати в
господарстві.
- Хоч компанія «VITAGRO»
працює на наших землях не так
давно, з березня минулого року,
а допомогу надають нашому селу
відчутну, - розповідає Великозозулинецький сільський голова Павло Концевий. – Жодно-

го закладу соціальної сфери не
обійшла увагою компанія, треба
допомога – її обов’язково надають.
Задоволені
співпрацею
з
«VITAGRO» і пайовики. Ганна
Годорчук, Олександра Ластовська, до прикладу, вдячні, що поля
не облогують, що люди вчасно отримують розрахунки, і що людям
ідуть назустріч в разі важкої сімейної ситуації. Як от Олені Ягодзінській, якій виділили кошти на
лікування сина, хоч вона і не пайовик компанії.
Задоволені і батьки школярів,
адже в минулому році компанія
«VITAGRO» подбала про омеблювання першого класу. І цього
року усі першокласники отримають подарунки від «VITAGRO».
Готується до святкування свого 20-річчя місцевий храм. Його
настоятель отець Василь каже,
що церковній громаді без допомоги «VITAGRO» не обійтися,
тому покладають великі надії на
те, що спільними зусиллями зможуть провести необхідні ремонтні
роботи.
Зрештою, жоден із напрямів
сільського життя не залишається
поза увагою «VITAGRO», адже
мета компанії – квітучі заможні
українські села.

ОБ’ЄДНУЮТЬ ЗУСИЛЛЯ

Агроном Радіон Свинар
і Леонід Лісковий
Леонід Лісковий розповідає, що на
території відділку успішно розвивають
галузь свинарства. Для потреб свинокомплексів у Богданівці і Шмирках вже
доставили тюки соломи.
Нині ж у відділку готуються до збирання пізніх зернових – сої, соняшника.

Механізатори Микола Величко та заправник Анатолій Черніховський

Поповецьку громаду в Групі компаній
«VITAGRO» пов’язують добрі стосунки. Скільки
вдалося зробити корисних справ, за які неодноразово дякували жителі. Щороку, враховуючи
побажання громади, компанія «VITAGRO» допомагає закладам соціальної сфери, надає підтримку в благоустрої території і так далі.
- Здавалося б, гаряча пора жнив потребує
зосередження всіх сил на польових роботах,
проте про прохання громади не забули. Не так
давно в холі місцевої школи встановили сучасну
перегородку, яка не лише стала його окрасою, а
насамперед – убезпечує школярів, адже основа
старої перегородки поіржавіла, була хиткою.
Заразом встановили й нову плитку на підлогу в
холі. І вигляд гарний, і безпечно, - коментує Поповецький сільський голова Алла Сістук. – Приємно, що невдовзі розпочнеться ремонт нашого
ФАПу та приміщення сільської ради, теж завдячуючи компанії,- додає Алла Сергіївна.
Згадує і про те, що саме за сприяння інвестора вдалося ліквідувати стихійне сміттєзвалище в селі Великі Жеребки.
- Спочатку грейдером згортали величезні
купи сміття, потім вивозили вантажівкою на
облаштоване сміттєзвалище. Зачистили, ви-

рівняли територію, - розповідає вона. – Надіємось, люди оцінять ті великі зусилля, яких ми
доклали, щоб навести такий порядок.
До позитивних зрушень Алла Сістук відносить і проведення вуличного освітлення в селах
Червоний Кут, Лісове за кошти сільської ради.
На черзі проведення вуличного освітлення на
двох вулицях села Попівці.
- Вже не раз ми переконувалися, якщо об’єднуємо зусилля, то для громади вдається зробити значно більше, - підсумовує сільський голова.
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ОНОВЛЮВАТИСЯ ТА ВДОСКОНАЛЮВАТИСЯ
ТРИВАЄ ПІДГОТОВКА ДО ЗБИРАННЯ ПІЗНІХ ЗЕРНОВИХ У КЛАСТЕРІ «ВОЛИНЬ». МЕХАНІЗАТОРИ ПРОВОДЯТЬ
ТЕХНІКУ, ЯК КАЖУТЬ, У ПОВНУ БОЙОВУ ГОТОВНІСТЬ, ЩОБ ПРОЙШЛИ ЖНИВА ЧІТКО, ЗЛАГОДЖЕНО, НА
НАЛЕЖНОМУ РІВНІ.
Підсумовуючи хід збирання ранніх
зернових, керівник кластеру Олег Шаргородський каже, що врожайність ячменю, жита, була вищою, як минулого
року, а ось сподівання щодо врожайності
озимої пшениці не виправдалися.
- Зібрали слабший врожай озимої
пшениці через несприятливі для культури погодні умови,- розповідає Олег
Шаргородський. – З 8 березня по 2 травня не було дощів. Весна була і засушливою, і холодною. Ми робили все від нас
залежне під час догляду за посівами, але
це не врятувало ситуації.
На щастя, вчасно справилися з посівами озимого ріпаку, під який відвели
понад 2700 гектарів площ, - продовжує
Олег Станіславович. – Будемо сподіватися, що зусилля наші не стануть даремними. Проте аграріїв завжди веде вперед
надія.
Ось і під час збирання пізніх зернових
надіємося, що врожай соняшника, сої нас
потішить. Попередні прогнози непогані,
але про все скаже кінцевий результат, додає керівник кластеру.
Олег Шаргородський наголошує, що
все зерно нового врожаю, крім жита, доставили з полів на елеватор, збудований
компанією «VITAGRO».
- Елеватор нас дуже виручає, це й
справді один з найнеобхідніших об’єктів
для ведення успішної господарської діяльності.
Та й попри те, треба згадати, у кластері ведуться, хоч і не масштабні, але постійні ремонтні роботи.
- Розширюємося, оновлюємося, вдосконалюємося, - каже Олег Станіславович. – До прикладу, реконструювали ангар для комбайнів, зробили нову
покрівлю, встановили нову загорожу.
І склад для запчастин вже з новим дахом, і бокси для зберігання техніки також. Можливо, не одразу помітні для
стороннього ока ці зрушення, але ми
стараємося створити комфортні умови
для роботи спеціалістів, і належні умови
для зберігання техніки, запчастин. Була
й реконструйована заправна станція на
території, відремонтовані офісні приміщення. Так, крок за кроком, ми зможемо реалізувати всі задуми, які пов’язані з
турботою про наших працівників, з тим,
щоб кластер «Волинь» був успішним.

ДОБРЕ ПРАЦЮВАТИ
НА РІДНІЙ ЗЕМЛІ
- На збиранні ранніх зернових в
«Агохолдингу «Зоря» працювало вісім
сучасних комбайнів. В господарстві
було посіяно 1200 гектарів озимої пшениці, – розповідає заступник керівника
«Агрохолдингу «Зоря» Анатолій Наумець, - з роботами впоралися в стислі
строки. І врожайністю задоволені.

Збирали також ярий ячмінь. Відразу
на ці площі виходила ґрунтообробна
техніка, за тим – сіяли озимий ріпак.
- Впродовж доби засівали 100-120
гектарів озимого ріпаку, а всього відвели під цю культуру 1200 гектарів
площ, - додає агроном Сергій Коваль.

На посіві ріпаку працював і механізатор із понад 30-річним стажем
Віктор Ляшко. Розповідає, що в агрофірмі «Зоря» він із 1983 року. Починав
із гусеничного трактора, а нині освоїв
Джон-Дір.

ВИСТАЧАЄ ДОСВІДУ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ЛІДИРУЮЧІ ПОЗИЦІЇ З ВРОЖАЙНОСТІ ОЗИМОГО
РІПАКУ, ЯЧМЕНЮ ВДАЛОСЯ ВИБОРОТИ КЛАСТЕРУ
«ТОВТРИ».
- Хоч результати врожайності цих культур непогані, проте вони могли бути вищими, якби не
весняні заморозки, пізніше – засуха, - ділиться
думками керівник кластеру Анатолій Степчук.
– Досвіду, відповідальності нашим аграріям не
позичати, а ось матінка-природа влаштовує для
нас все нові випробування. Та попри це ніколи
не опускаємо рук.
Ось на полях села Лісоводи в результаті
негоди вилягло майже 300 гектарів посівів ячменю, а все одно, завдяки високій професійності спеціалістів, зібрали врожай з мінімальними втратами.

Справилися зі збиранням ранніх зернових у
Скалі Подільській – одному з виробничих підрозділів кластеру. І врожайність озимої пшениці
на цих полях непогана – понад 55 центнерів на
круг.
Після збирання озимої пшениці площі одразу
готуємо під весняний посів. Завершили і посів
озимого ріпаку, під який відвели майже дві тисячі гектарів поля, - каже Анатолій Іванович.
Згадуючи про напрям садівництва, якому в
кластері «Товтри» приділяють значну увагу, керівник інформує, що в Скалі-Подільській завершили збирати ранні сорти яблук, а в свіршковецьких садах завершили збирання ранніх
слив. Дари садів компанії «VITAGRO», як відомо, користуються підвищеним попитом у споживачів.

- Ця техніка витривала, точна,
комп’ютеризована, є кондиціонер, –
ділиться враженнями. - Умови роботи
мені також подобаються, і зарплату отримую гідну.
Свій пай у півтора гектара віддав
в оренду «Агрохолдингу «Зоря». Ніскільки про це не жалкую, бо розраховуються з нами добре. Ніхто не скаржився. Дуже добре, - додає Віктор
Ляшко, - що можемо працювати на
рідній землі, що не треба поневірятися
по світах.
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МЕДОГЛЯДИ ДЛЯ СІЛЬСЬКИХ ЖИТЕЛІВ

ЗА КЕРМОМ КОМБАЙНА
Батьки Віктора Даньківа працювали свого часу в славнозвісній
агрофірмі «Україна» в Лісоводах,
яку очолював Двічі Герой Соціалістичної Праці Григорій Ткачук.
Тривалий час Петро Даньків,
батько Віктора, був завідувачем
ферми, тож уся їхня сім’я вважала
себе частиною агрофірми, про яку
вдома було стільки розмов.
Не дивно, що й Віктор ще
змалку вирішив, що працюватиме в сільському господарстві.
Закінчив Лісоводське професійно-технічне училище. Спочатку
влаштувався водієм, а потім сів
за кермо комбайна. Ті відчуття
після перших в його житті самостійних жнив згадуються і нині.
Бо із завершенням обмолоту не
лише відступає напруга, а й накочується хвиля душевної радості та
гордості. Зрештою, таке відчуття
відчуває, мабуть, кожен комбайнер, який веде своєрідну битву
за врожай.
Тепер Віктор Даньків вже
досвідчений комбайнер, один
кращих у Лісоводському відділку. Цьогоріч на полях кластеру
«Товтри» обмолотив понад тисячу
гектарів площ озимої пшениці.
Нині Віктор Петрович готується
до жнив пізніх зернових. Йому не
звикати працювати практично
без перепочинку, адже для таких
спеціалістів завжди рушійним є
слово «треба». Якою б складною,
напруженою не була робота комбайнера, а ліпшої, каже, для нього
немає.

Про доступність спеціалізованої медичної допомоги чуємо немало нарікань від сільського населення.
Щоб потрапити на прийом до спеціаліста, треба подолати кілометри відстаней до лікарень, проблемою
стає й відсутність належного автобусного сполучення,
інші. Саме тому, турбуючись про здоров’я селян, Група компаній «VITAGRO» започаткувала акцію «Заради життя - збережи здоров’я», яка стартувала в селі
Сутківці Ярмолинецького району.
Вже зранку біля приміщення Сутковецької амбулаторії загальної практики сімейної медицини збиралися місцеві жителі. Сьогодні вони зможуть побувати
на прийомі лікаря-окуліста, лікаря-онкохірурга, адже
про це подбала компанія «VITAGRO».
«Для людей – це чудова можливість проконсультуватися з вузькими спеціалістами, які дадуть відповіді на запитання, кваліфіковані поради, рекомендації,
- каже сімейна медсестра Сутковецької амбулаторії
Ольга Василенко. – Найбільш поширеними серед
сільського населення є серцево-судинні хвороби, захворювання суглобів. Проте у наших селах є й онкологічні хворі. Багато потребують профілактичного
огляду.
І, звісно, потрібні рекомендації офтальмолога. З
роками зір слабшає, треба підбирати окуляри. Хтось
скаржиться на те, що очі постійно «сльозяться». Ось
сьогодні й отримають необхідну консультацію, - додає
Ольга Анатоліївна.
У черзі до спеціалістів дві сестри літнього віку –
Ганна і Надія.
- Почули, що будуть у нас лікарі, втішилися, бо
стільки треба розпитати, - каже 82-літня Надія Мучок.
– Життя моє було дуже важким, сама ростила сина,
хату будувала. На колгоспних полях не розгиналася,
щоб заробити копійку. На старість стільки болячок
набралося.
Це ж так добре, що лікарі приїхали в село, добре,
що компанія так про людей подумала.
Про це говорять і Євгена Долішна, і Наталя
Остап’юк, які є пайовиками компанії «VITAGRO».
Зрештою, кожен, хто скористався чудовою можливістю прийти на прийом до кваліфікованих спеціалістів,
щиро дякує за це.
Хірург-онколог з Хмельницького протипухлинного центру Катерина Зубатюк після завершення прийому розповідає, що провела огляд більше двадцяти
пацієнтів.
- Для жінок після 50 років я пояснювала, що необхідно проводити самообстеження молочних залоз,
проходити мамографію, дала рекомендації, на що
особливо треба звертати увагу і так далі, - розповідає Катерина Володимирівна. - Люди ставили багато
запитань і видно, як їм необхідне спілкування з лікарем-професіоналом.
На жаль, виїзні прийоми обласних спеціалістів
відмінили, - додає вона, - тому ініціативу компанії
«VITAGRO» варто вітати, адже в організації таких виїзних прийомів – справжня турбота про здоров’я сільського населення.
- Кажуть, перші враження найсильніші. Тож, коли

розпочав роботу в кластері «Хмельницький», вже
з перших днів був вражений високим професійним
рівнем кожного фахівця, вражений злагодженістю в
роботі. «VITAGRO», без сумніву, підбирає найкращі
кадри. І в цьому одна з переваг компанії, - розповідає заступник керівника кластеру «Хмельницький»
із земельних і соціальних питань Олег Карун. - Дуже
важливо, - продовжує він, - що компанія користується довірою у своїх пайовиків. Належні розрахунки за
оренду паїв, матеріальна підтримка сімей, які опинилися в складних життєвих умовах, допомога соціальним закладам, ремонти сільських доріг – все це не залишається непоміченим. І кожна добра справа додає
авторитету компанії. Навіть нинішня акція «Заради
життя - збережи здоров’я» свідчить, як компанія дбає
про жителів села.

НАЗУСТРІЧ ГРОМАДІ

Чотири населених пункти входять до складу Грушвицького
старостинського округу. Звісно,
люди чекають допомоги у наве-

денні благоустрою на цих територіях, у розв’язанні важливих проблем, які з’являються в нашому
житті. Чи не щодня воно підкидає
нові потреби.
Приємно, що допомагає нашій
громаді «Агрохолдинг «Зоря»
- структурний підрозділ Групи
компаній «VITAGRO». Попри те,
що аграрії сумлінно трудяться
на полях, вирощують і збирають
врожаї, багато уваги приділяють
вони і соціальним питанням.
Як не дякувати компанії
«VITAGRO», адже завдяки їй у нас
стільки зроблено для розвитку

спорту, для цікавого дозвілля молоді. Завдяки компанії вдалося
придбати більярдний стіл, тренажери. І дитячі майданчики також
з’явилися за сприяння компанії.
Не так давно керівництво
Грушвицької ЗОШ поділилося
своїми проблемами – школі потрібен сучасний ноутбук, а коштів
немає. Звернулися з проханням
допомогти до нашого інвестора –
Групи компаній «VITAGRO». Нам
пішли назустріч. Новенький сучасний ноутбук вже в школі.
Крім того, наш старостат отримав від компанії мотокосу, за

допомогою якої наводитимемо
порядок.
Від імені всієї грушвицької громади висловлюю думку, що надзвичайно приємно мати справу
з людьми, які дотримуються законодавства, виявляють шанобливе ставлення до пайовиків,
які дбають про екологію, розвивають соціальну сферу. Саме такі
надії ми пов’язуємо з компанією
«VITAGRO» й надалі.
Олександр Данилюк,
староста Грушвицького
старостинського округу,
Рівненський район.
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МИ - УКРАЇНЦІ!
І досі, хоч минуло двадцять дев’ять років, відколи була проголошена незалежність України, ми чуємо різні думки, різні судження і бачимо різне ставлення до того, що український народ
зміг нарешті самостійно визначати своє життя. Хтось все ще
ностальгує за низькими цінами, забуваючи, що часи страшних
дефіцитів принижували і без того обділений народ. Обділений
у можливості бачити, як розвивається світ, обділений в можливості вільно висловлювати свою думку, а завчати цитати ідолів.
Позбавлений гордості за рідну мову, за приналежність до свого
народу, бо привілеї в усьому впродовж довгих десятиліть, знаємо, віддавались аж ніяк не українцям. Такі, швидше, ностальгують за молодістю, яку не повернути.
Справедливо кажуть, жити минулим не варто і той, то постійно оглядається назад, не зможе іти вперед. Цей, такий непростий, але такий відважний крок у завтрашній день зробив
український народ 29 літ тому. Робив його з великою надією,
з нестримним бажанням кращої долі, з прагненням утвердити
свою гідність. На жаль, цим прекрасним стремлінням суджені
були складні випробування. А хто сказав, що свобода дається
легко?! Найвище благо для кожного народу – позбутися рабських пут – здобулося в боротьбі з ворогом, з собою, з підступністю, з байдужістю… Зрештою, усе життя боротьба, а надто
життя незалежне.
Сльози, втрати, горе, які висять над стражденною Україною
й повинні стати щоденним нагадуванням, як пече, як доймає ворога наша цілісність, наші світлі мрії у завтра.
- Скільки звичайних людей, старших і молодих, гордяться
своєю приналежністю до великої нації. Своєю працею, піклуванням про інших, зберігаючи культурне надбання свого народу, наділеного надзвичайними талантами, вони, наче й непомітно, стільки роблять корисного для розквіту, для щастя, для
миру в рідній країні. Серед таких щирих патріотів української
землі і колектив Групи компаній «VITAGRO», який занесений
на районну Дошку пошани, - сказав напередодні свята генеральний директор компанії Петро Лабазюк. – Дбаючи про те,
щоб на столі українців був запашний хліб, вони примножують
славу рідної держави. Вклоняюся кожному хліборобові і кожному громадянину, який щиро любить нашу Україну.

ЧАСТИНКА ВЕЛИКОЇ РОДИНИ
ВОНИ – ОДНА З НАЙПОМІТНІШИХ СІМЕЙ В БОДНАРІВЦІ. ЧАСТО У ЇХНЮ ОСЕЛЮ ЗВЕРТАЮТЬСЯ ЗА ЯКОЇСЬ ПОТРЕБИ І ПІЗНО ВНОЧІ, І РАНО-ВРАНЦІ, ЗНАЮЧИ, ЩО
ДЛЯ ОДНОСЕЛЬЦІВ ДВЕРІ ТУТ ЗАВЖДИ ВІДЧИНЕНІ. ВОНО Й НЕ ДИВНО, АДЖЕ ОЛЕКСАНДР ТРЕМБАЧ – БОДНАРІВСЬКИЙ СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА, А ЙОГО ДРУЖИНА
КАТЕРИНА ВОВК – МЕНЕДЖЕР ГРУПИ КОМПАНІЙ «VITAGRO». СПІЛКУВАННЯ З ЛЮДЬМИ, ДОПОМОГА У РОЗВ’ЯЗАННІ ЖИТТЄВИХ ПРОБЛЕМ, КВАЛІФІКОВАНА ТА
ДРУЖНЯ ПОРАДА – ЦЕ СКЛАДОВА ЇХНЬОЇ ЩОДЕННОЇ РОБОТИ.
Багато хто з місцевих дивувався, що, маючи в
обласному центрі житло, роботу, звикнувши до
комфортних умов міста, Олександр та Катерина
наважилися залишити все і повернутися в село, де,
як і більшість місцевих жителів, тримають чимале
домашнє господарство, пораються на городі.
- У селі нам спокійніше, якось затишніше. Немає міської суєти, шуму. Все таке звичне, рідне. І
головне, - тут свої люди, прості, щирі, відкриті, розповідає Катерина Володимирівна.
Рішення переїхати до Боднарівки, в будинок
Катерининих батьків, було, мабуть, не лише новим етапом в житті подружжя, а й села. Адже згодом жителі Боднарівки та Борбух обрали Олександра Трембача сільським головою.
- Завжди дотримує слова, переживає за людей і
хоче зробити для села багато хорошого.
Такі відгуки почули ми про сільського голову,
спілкуючись з місцевими жителями.
Про те, що ще зі шкільних років Олександр
Трембач вирізнявся активністю, мав організаторські здібності, завжди був у центрі шкільного життя, розповідає і його дружина.
- З Сашею познайомилися, коли він перейшов після дев’ятого класу навчатися у Шарівську
школу. Був старостою класу, мав авторитет серед
однокласників. Не помітити такого хлопця було
неможливо.
Звернув увагу на красуню класу, яка відповідала за роботу культмасового сектора, й Олександр.
Юнацька дружба переросла у справжнє високе почуття. Катя чекала його з армії, надсилала листи,
які дуже підтримували хлопця під час розлуки з

рідними. А незадовго, після повернення солдата,
вже гуляли весілля.
У цьому році відзначили тридцятиліття спільного життя.
- Цей рік багатий для нашої сім’ї на ювілеї. І я, і
Саша відсвяткували їх. Та й три десятки років, які
пройшли по життю разом, теж хороший привід зібратися родиною, згадати минуле й подумати про

майбутнє, - каже Катерина Володимирівна.
Родинні стосунки для нас дуже важливі. І ми
намагаємося, щоб вони нічим не були затьмарені:
ні суперечками, ні образами, ні недомовками. Вміти порозумітися, вміти поступатися одне одному
важливо для кожного, хто хоче злагоди, спокою і
щастя своїй сім’ї, - висловлює думку Катерина Володимирівна.
Ці прості, по-життєвому мудрі, правила і
справді допомагають їм будувати міцні сімейні
стосунки, і свій мудрий досвід передавати синові
Олександру та невістці Валерії, якими особливо
дорожать. Їм вдячні за маленьке диво – онука Данилка, з народженням якого у родину поселилася
велика радість.
Своєю родиною Олександр Трембач та Катерина Вовк вважають і Групу компаній «VITAGRO».
Саме з допомогою компанії, каже Олександр Михайлович, в селі вдалося відремонтувати дороги,
вдалося реалізувати багато справ на побажання
людей.
- Без такої підтримки навряд чи змогли б впоратися зі всіма нагальними завданнями, - наголошує сільський голова. – Без «VITAGRO» - ніяк.
Про довіру людей до компанії говорить і Катерина Володимирівна:
- Наші пайовики задоволені, як проводяться
розрахунки, задоволені, що зростають виплати за
паї. Мають люди до кого звернутися в разі якоїсь
потреби. До пайовиків – особлива увага. В цьому переконувалися не раз. І мені завжди приємно
чути хороші слова на адресу компанії, – каже на
завершення Катерина Вовк.
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ЗОЛОТО ЇХНЬОГО ЖИТТЯ
ЗГАДУЮЧИ МИНУЛЕ, ВАЖКО Й ПОВІРИТИ, ЩО ЖИТТЯ БУЛО НАСИЧЕНЕ
СТІЛЬКОМА ПОДІЯМИ, ЩО ОЦІ, НАЙПАМ’ЯТНІШІ, МОМЕНТИ ВІДБУВАЛИСЯ З
ТОБОЮ. ПРАВДУ КАЖУТЬ, ЩО ЖИТТЯ ЦІКАВЕ СВОЄЮ НЕПЕРЕДБАЧУВАНІСТЮ,
І ЩО У КОЖНОГО – СВОЯ ДОЛЯ, РОЗМІРКОВУЄ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ ЯНЮК,
ЖИТЕЛЬ СЕЛА КОТЕЛЯНКА ПОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ.
Спогади 78-річного чоловіка переносять його у той далекий час,
коли після закінчення десятирічки
у Котелянці відправився на Луганщину, щоб у професійно-технічному училищі здобути спеціальність
машиніста підземного електровоза.
Затим рік працював Віктор на шахті
та був призваний на службу на Військово-морському Тихоокеанському
флоті, яка тривала чотири з половиною роки. Помітивши дисциплінованість хлопця, йому пропонували
вступати до вищого військово-морського училища у Владивостоці.
Відверто кажучи, Віктор Янюк
і сам замислювався, чи не змінити
різко своє життя та піти назустріч
новим перспективам. Проте вдома
самотньою була мама. Випустила в
широкий світ двох синів і сама-самісінька, зі слабким здоров’ям, залишалася без підтримки рідних. Ця
думка не давала хлопцю спокою.
Невже ж є щось цінніше, ніж мама,
яка дала життя, зростила, щоденно
молиться за тебе? І добре синівське
серце знову привело Віктора Янюка
у рідні краї.
Попрацювавши в сільській раді
начальником паспортного столу та
військового обліку, вирішив здобути
спеціальність агронома-організатора – професію надзвичайно потрібну на той час. Тут, в Івано-Франків-

ському технікумі з підготовки кадрів,
зустрів він свою Олю. Миловидна
дівчина, родом із Косівщини, відразу приглянулася Віктору. Підійшов,
розговорилися. З’ясовується, Ольга
вже мала досвід роботи в сільському
господарстві – працювала дояркою,
обліковцем, а потім і завідуючою молочно-товарною фермою. Такі спілкування, зустрічі стали потребою
для них обох, аж поки зрозуміли,
що розлучатися не хочуть, що готові
прожити у парі все своє життя.
Ось і привіз Віктор Янюк у Котелянку молоду дружину, старався,
щоб далека від її рідного дому сторона, прийшлась їй до душі. Сторінку
спільного сімейного життя писали
відтоді разом. Молоде подружжя готове було працювати без вихідних,
без відпустки, аби зібрати кошти,
збудувати та перебратися зі старенької хатинки у свій дім. Зрештою, ненормований графік роботи передбачала і професія. Віктор Васильович
працював агрономом-насіннєводом,
пізніше – бригадиром садово-городньої бригади.
І хату Віктор та Ольга Янюки збудували, і двох дітей виростили, і дочекалися вже п’ятеро онуків.
- Ми радіємо за наших дітей, доньку Оксану, яка працює поваром у Котелянській школі, сином Валерієм,
який також, як і ми, працює в сіль-

ському господарстві. Він - оператор
току в місцевому відділку компанії
«VITAGRO». Дорослі діти – порядні, трудолюбиві, добрі і нас, батьків,
це тішить. А ще більшої радості додають онуки. Наймолодша Софійка
має неабиякі здібності до музики.
Грає на фортепіано і співає так, що
заслухаєшся, - розповідає Віктор Васильович.
Нещодавно уся родина, гості мали
змогу заспівати не одну українську
пісню, адже зійшлися привітати Віктора Васильовича й Ольгу Іванівну
Янюків із золотим весіллям. Надзвичайно приємними були вітальні
слова від керівника Котелянського
відділку компанії «VITAGRO» Сергія
Прядка. Така увага, теплі слова ніби
наповнюють енергією, ділився враженнями Віктор Васильович.
- З компанією нас пов’язує міцна

дружба, адже про ветеранів праці
вона не забуває, всі наші прохання
зразу ж знаходили відгук. Разом проводимо чимало заходів, за які дуже
вдячні люди.
Вже впродовж багатьох років
Віктор Янюк очолює ветеранську
організацію в Котелянці, тому ветеранське представництво на золотому
весіллі було широким.
І ще один приємний сюрприз чекав на золоту пару. Віктору Васильовичу Янюку вручили відзнаку
«Почесний ветеран України». Таку
відзнаку мають тепер лише двоє людей в Полонському районі.
- Такої ж радості, яку ми відчули
з дружиною сьогодні, я бажаю усім
добрим людям, - каже ветеран. –
Бажаю й довгого сімейного життя,
в злагоді, в мирі. Щоб обов’язково
могли відгуляти своє золоте весілля.

З ДОБРОМ – ДО ЛЮДЕЙ
Серпень для усіх нас запам’ятається низкою чудових свят – Медового, Яблучного та Горохівого
Спаса.
З глибокої давнини дійшли до нас
ці свята, з якими пов’язують надії на
краще, які оселяються в наших серцях
вірою, що милостивий Господь почує
наші молитви.
Настоятель храму села Болотківці
отець Микола розповідає:
- Медовий Спас, який ще називають
Маковим або Маковеєм, святкують 14
серпня. Цього дня православна Церква
звершує свято Всемилостивого Спасителя і Пресвятої Богородиці.
Церковне свято збіглося із закінченням збору врожаю меду. Тож зараз
ми, як і наші предки, відзначаємо Медовий Спас у храмі, освячуємо мед
і прикладаємось до Хреста Господнього.
19 серпня відзначають Преображення Господнє або Яблучний Спас. У
цей день згадують євангельську подію,
коли апостоли побачили Ісуса Христа
в Преображенні. Згідно зі Священним
Писанням, Ісус разом зі своїми учнями
піднявся на гору Фавор і почав моли-

тися. У ту ж мить його вигляд змінився:
обличчя просяяло, тіло і одяг залило
Божественне світло. Побачивши це,
апостоли наповнилися блаженством.
Вважається, що в цей день яблука
мають особливу силу, можуть виконувати бажання і позбавляти від хвороб.
Горіховий Спас святкують 29
серпня, він третій в останньому місяці
літа. Третій Спас відзначається на наступний день після Успіння Богородиці.
З піднесеним настроєм, найтеплішими словами згадував отець Микола у ці святкові дні Групу компаній
«VITAGRO». Коли задумали замінити
куполи на Свято-Покровському храмі,
коштів на це не було. Виручила церковну громаду компанія «VITAGRO». У
попередні роки на необхідні будматеріали для цих робіт компанія виділила
чималі кошти.
Цього року, розповідає настоятель
храму, інвестор для оновлення третього купола закупив метал, інші матеріали, щоб останній купол храму був
повністю оновлений. Витрати склали
понад 20 тисяч гривень. Всі прихожани
вдячні за те велике добро, з яким іде
«VITAGRO» до людей.
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