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ПОКЛИКАННЯ – ГОСПОДАРЮВАТИ НА ЗЕМЛІ

Лише людина, закохана в свою землю, здатна присвятити своє життя цій нелегкій роботі, яка потребує повної
самовіддачі щодня, в свята і в будні, будь-якої пори року.
Лише маючи безмежне терпіння та наполегливість, можна долати всі складнощі і несподіванки, що випадають на
долю наших аграріїв. Чи то примхи погоди, чи то зміни
політичних векторів, чи то суспільні потрясіння — працівники сільського господарства не можуть полишити
свою роботу. Не може чекати зорана рілля чи стиглий
колос, не зупиниться ні на мить життя на тваринницькій
фермі, поки розв’яжуться усі ці проблеми.
Все потребує пильної та постійної уваги, і аграрії Гру-

пи компаній «VITAGRO» з честю виконує хліборобську
місію. У тому, що Хмельниччина на всю Україну славиться своїми досягненнями у сільському господарстві,
що вже не один рік область серед лідерів в державі за валовим збором зернових, надоями молока, є також заслуга компанії «VITAGRO».
Аграрії переймають передовий світовий досвід та
впроваджують власні інноваційні підходи до господарювання. І результати їх роботи створюють імідж Хмельниччини як потужного аграрного регіону, що гідно може
конкуру¬вати зі своєю продукцією на світових ринках.

Продовження на стор.
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ВІДКРИВАЮТЬСЯ НОВІ
ПЕРСПЕКТИВИ

стор.4
ПРОФЕСІОНАЛИ

ІЗ ВИСОКОЮ ДОВІРОЮ
ЗЕМЛЯКІВ

АКТУАЛЬНО

СЕРГІЙ ЛАБАЗЮК: НАПОЛЯГАЄМО НА
ДЕРЖАВНІЙ ПІДПРИЄМЦІ АГРАРІЇВ
- Разом із колегами з Аграрного комітету Верховної Ради напрацьовували правки до Бюджетного кодексу. І вкотре закликали
Комітет з питань бюджету ухвалити зміни щодо гарантованих
сум державної підтримки аграріїв,
- акцентує увагу народний депутат Сергій Лабазюк. - За 2019
рік аграрії заплатили в бюджети
різних рівнів понад 50 мільярдів
гривень податків, а держава досі
виділяє дотації на підтримку до
одного відсотка від випуску сільськогосподарської продукції.
Ми пропонуємо повернути

механізм, який передбачав «не
менше одного відсотка», і який
діяв раніше. Бо кожна гривня,
інвестована в аграрний сектор,
повернеться у бюджети у вигляді
податків.
Для бюджету півмільярда гривень - невеликі гроші, а для аграріїв це - десятки одиниць техніки,
підтримка поголів’я та нові робочі
місця.
Нагадаємо, що у 2019 році діяла
спеціальна бюджетна дотація за
утримання корів молочного, молочно-м’ясного та м’ясного напряму продуктивності та дотація

стор.6
ТУРБОТА

на молодняк ВРХ, який на момент
подання вперше відповідних документів досяг певного віку. Проте
у 2020 році дотації аграріям були
дуже урізані, і тваринництво отримало лише мільярд гривень.
Депутати Аграрного комітету наполягають на належній державній
підтримці аграріїв.

Продовження на стор. 2

ІНТЕРАКТИВНА ДОШКА ДЛЯ
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ПОКЛИКАННЯ – ГОСПОДАРЮВАТИ НА ЗЕМЛІ
Закінчення. Початок на стор.

ТРУДНОЩІ ЛИШЕ
ЗАГАРТОВУЮТЬ
Олег Білан, головний технолог
Групи компаній «VITAGRO»:
- Напрям рослинництва надзвичайно цікавий. Тут досить широкий простір для експериментів,
запровадження новацій. Саме тут,
на мою думку, постійно відчуваєш
рух уперед. Проте, спрямовуючи
великі зусилля в розвиток, ми
дуже залежимо від погодних умов.
Поточний рік став цьому яскравим
підтвердженням. Весняні заморозки, інші погодні «сюрпризи»
ставали перешкодою для наших
планів. Проте справедливо кажуть, що труднощі лише загартовують. Набуваємо досвіду, щоб їм
протистояти.
У листопаді повним ходом тривало збирання кукурудзи. На цих
жнивах задіяли 21 комбайн, обмолочували за добу по 500 гектарів площ. Першим фінішував у
збиранні кукурудзи кластер «Волинь». Саме «Волинь», до речі,
зібрав один з найвищих урожаїв
кукурудзи, хоч ґрунти на цій території не з кращих. Зате опадів
випадало достатньо. Сприятливі
умови були й для сої, врожай якої
також порадував.
А в інших кластерах, до прикладу, на територіях, де не було
дощів, врожай пізніх зернових
слабший, аніж минулого року. Зібране зерно аграрії доставляють
на сушарки, елеватори для подальшого зберігання. Позитивним
моментом вважаємо те, що ціни
на зерно цього року зросли. Завершуючи господарський рік, плануємо завдання на наступний, з
надією, що буде він для аграріїв
більш успішним.
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З нагоди професійного свята – Дня працівників сільського господарства
генеральний директор Групи компаній «VITAGRO» Петро Лабазюк висловив глибоку подяку та шану за професіоналізм, працелюбність, терпіння і
витримку всім, хто працював і працює на нашій родючій землі: хліборобам,
механізаторам, тваринникам, організаторам та ветеранам сільгоспвиробництва.
Звертаючись до колег, досвідчений аграрій сказав:
«Друзі, побратими! У листопаді ми відзначаємо наше професійне свято. Мабуть, наше ремесло можна вважати найдревнішим на
землі. Відправним пунктом людської цивілізації було землеробство.
Я б не здивувався, якби тими найпершими землеробами людства виявилися наші пращури. Адже потяг до землі в українців закладений
генетично. І сьогодні праця на землі залишається найважливішою і
найшановнішою. Бо саме ми, хлібороби, трудівники ферм, елеваторів, сівачі і жниварі закладаємо фундамент добробуту нашої держави.
Без того, що ми виростили, виплекали, зібрали не було би України.
Ми прикрашаємо землю квітучими садами і щедрим золотом дозрілого колосу. Ми прокладаємо русла молочних рік і дбаємо про продовольчу безпеку держави. Ми опановуємо передові технології, що є
в сільгосподарській галузі, творчо поєднуючи їх з досвідом предків.
Господарювати на землі – це не просто професія. Це стан душі і
покликання. Тож нехай рідна ненька – Україна цінує працю аграріїв
та шанує своїх годувальників. Здоров’я міцного вам і вашим рідним
на многії літа».
Кращі працівники були відзначені керівництвом компанії «VITAGRO».
А керівники різних напрямів діяльності Групи компанії «VITAGRO», керівники кластерів, спеціалісти поділилися з нами підсумками, з якими зустріли професійне свято.

СЕРЕД КРАЩИХ В УКРАЇНІ

Андрій Брензович, директор департаменту молочного скотарства Групи компаній
«VITAGRO»:
- Для працівників молочного
скотарства компанії поточний рік
став досить успішним. Заплановані
завдання вдалося не лише виконати, а й перевиконати. В середньому за рік кількість корів на фермах
компанії складає понад 4800 голови, в тому числі понад 2600 дійного
стада.
Так, до прикладу, надої на кожну фуражну корову за рік зросли
на понад 7200 кілограмів молока.
Вище запланованого і результат,
який отримали від дійних корів.
Вдалося підвищити показник на-

доїв на 1,8 кілограма молока на
кожну дійну корову. Тобто за 365
днів року в середньому по компанії
отримали понад 8400 кілограмів
молока на дійну корову. До речі,
цей показник значно вищий ніж
середній на фермах України. Недаремно Група компаній «VITAGRO»
в числі ТОП-господарств із виробництва молока.
Валове виробництво молока
склало більше запланованого на
півтори тонни. Такі результати
і справді вражаючі. Вони стали
можливими завдяки згуртованій

команді однодумців від доярки, до
керівника ферми та вищого керівництва. Кожен з цієї команди чітко
розуміє визначені плани і докладає
максимум зусиль до їх виконання,для спільного успішного результату.
Дві тисячі гектарів площ були
відведенні для вирощування кормів для худоби. Ними тваринницькі комплекси забезпечені на 100
відсотків.
І зарплата працівників, задіяних в галузі молочного скотарства, вище середньої по Україні.
Це сприяло значному зменшенню
плинності кадрів. Конкурентна заробітна плата, умови роботи, інше
спонукають людей дорожити своїм
робочим місцем.
Наша галузь невпинно рухається вперед. І її розвиток, безперечно,
позначається на благополуччі людей, яке своє трудове життя присвячують тваринницьким фермам.

СЕРГІЙ ЛАБАЗЮК:
НАПОЛЯГАЄМО НА ДЕРЖАВНІЙ ПІДПРИЄМЦІ АГРАРІЇВ
Закінчення. Початок на стор. 1
Надзвичайно приємно, що
кращих працівників нашого департаменту відзначили напередодні
професійного свята. Грамотою
Хмельницької обласної ради нагороджений Віталій Сенюк, головний агроном компанії, Михайло Дзьобан, агроном масиву
кластеру «Центральний». Багато
працівників були відзначені Грамотами Групи компаній «VITAGRO».
І це надихає людей трудитися ще
сумлінніше.

Нардеп розповів також про те, що Аграрний
комітет підтримав проект №4046 стимулювання
діяльності фермерських господарств.
- Однак документ є досить дискусійним, сказав Сергій Лабазюк. - До земель фермерських
господарств пропонують віднести ділянки, надані
їм в постійне користування, але забрати орендовані. Нагадаю, що на землі фермерських господарств передбачена дотація на зрошення, відновлення тощо, тому виділення коштів на підтримку
таких земель тепер опинилася під загрозою. Тож
документ потребує доопрацьовування.
Розглянули й проект №2195, в якому йдеться

про єдиний державний аукціон з продажу державної та комунальної землі (в т.ч. права оренди).
- Тут теж дуже багато дискусійних моментів:
чинна система аукціонів, наприклад, «Prozorro»,
- працює через акредитовані майданчики, які не
завжди злагоджено працюють. Неодноразово система давала збій. Тож чи варто «довіряти» питання продажу такого активу, як землі в одні руки,
на подібні сервіси – питання поки відкрите; також
у проекті належним чином не враховано аспекти
переважного права діючих орендарів, - звертає
увагу парламентар. - Будемо доопрацьовувати
ці документи, аби усі ризики були передбачені та
попереджені.
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НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У САДІВНИЦТВІ
Через весняні морози врожай
яблук був значно слабший, ніж сподівалися, розповідав Валентин Борейко головний агроном із садівництва Групи компаній «VITAGRO».
- У свіршковецьких садах яблук
зібрали чи не вдвічі менше, як планували. Пощастило цього року лише
з врожаєм слив, він був вищим очікуваного. Зараз займаємося обрізанням дерев, тож роботи вистачить не
на один місяць.
А в селі Великі Жеребки на Волочищині висадили 10 гектарів саду за
новітніми технологіями під градобійну сітку, - продовжує розповідь
головний агроном. – Ці роботи тривають: встановлюємо стовпи, італійську шпалеру, робимо розмітку, нарізаємо траншеї під висаджування.
- У садах Великих Жеребок росте
12 сортів яблуневих дерев. Маємо
ранні, літні яблука і ті, які збираємо
вже в жовтні, - доповнює розповідь
агроном саду Євген Борщевський. Загалом з нашого саду цього року зібрали 820 тонн яблук, - додає Євген
Васильович.
За словами співрозмовників, ще в
цьому році садівники хочуть висадити шість гектарів інтенсивного саду,
якщо, зрозуміло, буде сприятливою
погода.
І навесні, і восени наступного
року ці роботи продовжаться, адже
планують, щоб площі садів під градобійну сітку займали до 50 гектарів.
Майже щороку садівники зазнають втрат врожаю і через град. Тому
застосування новітніх технологій у
садівництві допоможе розв’язати цю
проблему.

НОВА ТЕХНІКА - КРАЩІ
РЕЗУЛЬТАТИ
Михайло Чайківський, керівник
інженерної служби Групи компаній
«VITAGRO»:
- Постійний розвиток, вдосконалення, запровадження прогресивних
новацій – були й залишаються невід’ємними складовими в діяльності
Групи компаній «VITAGRO». Новітні
технології, сучасна техніка дають можливість підійматися на вищий щабель,
досягати амбітних цілей, гідно конкурувати на сільськогосподарському ринку.
Саме тому керівництво Групи компаній
«VITAGRO» значну увагу приділяє технічному забезпеченню кластерів. Практично щороку технічний парк компанії
поповнюється сільськогосподарською
технікою, службовими автомобілями
задля відчутної ефективності у багатьох виробничих процесах.

ВИСОКА ЯКІСТЬ І ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ
НЕЩОДАВНО КОМПАНІЯ SGS, ЯКА Є СВІТОВИМ ЛІДЕРОМ У СФЕРІ ІНСПЕКЦІЙНИХ ПОСЛУГ, ЕКСПЕРТИЗИ,
ВИПРОБУВАНЬ І СЕРТИФІКАЦІЇ, ПРОВЕЛА НАГЛЯДОВИЙ АУДИТ НА ОЛІЙНО-ПРЕСОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ ГРУПИ
КОМПАНІЙ «VITAGRO».
Перевірка проводилася на дотримання всіх вимог згідно з європейськими стандартами: санітарія,
контроль, безпечність виробництва та якість готової
продукції.
- Це вже другий аудит відомої незалежної компанії, висновкам якої довіряє весь світ, - розповідає
Ірина Крохмальова, керівник служби якості та харчової безпеки компанії «VITAGRO». – Перевірка
дотримання європейських стандартів на всіх етапах
виробництва, безпеки продукції, проведення лабораторних досліджень, іншого була значно жорстокішою ніж попередній аудит, але ми пройшли його
з честю. – Наступний аудит компанія SGS проведе в
2021 році.
Безпеці та якості продукції Європа надає все більше значення. Тож виробники, які хочуть експортувати свою продукцію на європейський ринок, зобов’язані дбати про її якість. Не лише на кінцевому етапі.
Контроль за дотриманням вимог розпочинається ще
з поля. Відповідно, і до своїх постачальників сировини, якими, здебільшого, є фермерські господарства,
компанія «VITAGRO» висуває свої вимоги щодо
якості.
Олійно-пресове виробництво Групи компаній
«VITAGRO» безперебійно працює впродовж року.
Під час переробки ріпаку, соняшника і під час випуску готової продукції «VITAGRO» дотримується європейських стандартів, забезпечуючи високу якість
на всіх етапах виробництва.

Не став винятком і поточний 2020
рік. Закуплено 21 одиницю технічних
засобів, які успішно застосовували у
роботі.
Роторні
борони,
культиватор
міжрядного обробітку з внесенням мінеральних добрив надійшли в кластери «Волинь» і «Центральний». До
речі, «Волинь» отримав по дві одиниці
цих техзасобів.
Кластер «Полісся», «Зоря» отримали новий розкидач мінеральних
добрив. Крім того, «Полісся» забезпечили ще й самохідним обприскувачем
«Case-Patriot», а також культиватором
на 9,4 метра, підкатним сідловим причепом. Культиватор «CASE Tiger-Mate»
з охопленням 9,6 метра надійшов у
кластер «Зоря», крім цього - дискова
борона АГД 2,5.
Сім одиниць нової потужної техніки
отримав у цьому році кластер «Центральний». Зокрема, окрім ротаційної
борони та культиватора міжрядного
обробітку, керівництво компанії забезпечило кластер ще й розкидачем мінеральних добрив, зубовою бороною
на 18 метрів, підкатним сідловим причепом.
Культиватор «Case» на 8,5 метра,
зубовуа борону «Ларі» на 18 метрів,
комплекс «Холмер» отримав кластер
«Хмельницький». А ще - новий службовий автомобіль.
Нова сучасна техніка є свідченням
турботи компанії про своїх працівників,
створення найкращих умов роботи.
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НА МІЦНИХ ПОЗИЦІЯХ

ВІДКРИВАЮТЬСЯ
НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ
Дмитро Дубовиков, директор департаменту свинарства Групи компаній
«VITAGRO»:
- Наполегливою працею
наша компанія міцно посіла
лідируючі позиції в галузі
свинарства на вітчизняному
ринку.
Будівництво нових сучасних
свинокомплексів,
запровадження новітніх технологій, племінне поголів’я
– все це сприяє вдосконаленню, втіленню наших амбітних планів.

Вирощуємо свиней за інтенсивною данською технологією, проте останнім часом
суттєво вдосконалилося програмне забезпечення виробництва. На свинокомплексах
компанії в основному утримуються такі породи свиней як
Данська, Ландрас, Йоркшир,
Дюрок. І нещодавно на наші
ферми завезені породи канадської селекції. Запустили
свою племінну ферму.
Відкриття нових комплексів формує потребу в молодняку, як для комплектації
нових ферм, так і для ремонту
наявного поголів’я. Наше підприємство перше в Україні
завезло та почало працювати
з канадською генетикою.
Свині канадської генетики
відрізняються міцнішою конституцією, менш примхливі,
високопродуктивні, їхнє м’ясо
має хороші смакові якості.
Компанія
«VITAGRO»
входить до десятки лідерів
вітчизняного ринку за обсягами маточного поголів’я, яке
утримується на фермах, та
реалізації товарних свиней
забійних кондицій.
На перспективу компанія
планує збільшення поголів’я
свиней, запуск нового високотехнологічного
заводу
з виробництва комбікормів
і кормових добавок. У стратегічних планах «VITAGRO»
– м’ясопереробка, що дозволить убезпечити підприємство від можливих маніпуляцій на ринку.

Олександр Клак,
керівник кластеру
«Центральний»:
- Наближаємося до завершення у
збиранні кукурудзи. За попередніми
підрахунками, врожайність культури
буде на рівні минулого року. Паралельно готуємо ґрунт під наступний
посів.
Хоч підсумки року робитимемо
трохи пізніше, вже тепер можемо говорити про те, що для одних культур
він був сприятливим, для інших – ні.
Весняні приморозки, пізніше - відсутність дощів негативно позначилися на сходах сої, тому й врожайність
була нижче очікуваної. А ось резуль-

тати, які отримали від збирання соняшника, кукурудзи, значно кращі,
не нижчі за минулорічні. Сільське
господарство – це постійні ризики, випробування, з якими аграрії
Групи компаній «VITAGRO» гідно
справляються.
Завершуючи господарський рік,
ми вже докладаємо всіх зусиль для
наступних урожаїв. Успішно впоралися з посівом озимих, підготовкою
ґрунту до весняно-польових робіт. До
речі, відомі фірми-виробники дали
нам можливість випробувати в роботі їхню техніку під час посіву озимого ріпаку, озимої пшениці. Сучасні
сівалки «Мзурі», «Амазон-Прем’єра» працювали на полях кластеру. А

завдяки комплексу «Холмер» вносили органічні добрива на площах,
які обробляє «Центральний». Застосування нових технологій обробітку
ґрунту, догляду за посівами, новітня
техніка, розвиток тваринництва і
кормової бази, а головне – відповідальність, сумлінність наших працівників допомагають «Центральному»
втримувати міцні позиції.

РІЗНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ
Віктор
Басистюк, керівник
кластеру«Хмельницький»:
- Важкий високосний рік багато в чому порушив плани аграріїв, не виправдав сподівань.
Та це не підстава опускати руки. Навпаки, треба вміло долати труднощі.
Кластер завершує обмолот кукурудзи. Врожайність нижча минулорічної. Літня посуха перешкоджала
нормальному розвитку культури, і це
позначилося на кінцевому результаті.
Зате кластер «Хмельницький»
вийшов у лідери за врожайністю озимої пшениці. І це ще одне свідчення
того, що коли погода йде назустріч

нашим старанням, все вдається.
Окрім рослинництва, кластер активно розвиває галузь свинарства.
Не так давно компанія придбала новий сучасний комплекс німецького
виробництва «Холмер» для внесення
сечівки на поле. Завдяки органічному
добриву зможемо підвищували ро-

дючість ґрунту.
Одна з найкращих молочно-товарних ферм також розміщена на території, де працює кластер. На комплексі в селі Остапківці Городоцького
району утримується майже 600 голів
молочного стада. За показниками
надоїв наші тваринники – у лідерах.
Цього року зробили ще одну силосну
яму, в достатній кількості заготовили сінажу, силосу для зимової годівлі
худоби.
Рослинництво, свинарство, тваринництво, овочівництво – ті напрями сільського господарства, які
дають можливість кластеру розвиватися та забезпечувати роботою місцеве населення.

ПІДСТАВИ ДЛЯ ГОРДОСТІ
Володимир Корнійчук,
керівник
кластеру«Полісся»:
- На полях, де
працює наш кластер, зараз вирує особлива активність. Із максимальними
темпами збираємо врожай кукурудзи. Під цю культуру відведені значні
площі, тож і термін робіт продовжується. На повну потужність працюють і зернотоки, сушарка. По-різному погодні умови цього року
вплинули на врожайність культур.
Десь вона відповідає нашим планам,
десь – нижча, ніж сподівалися. Про-

те будь-які труднощі, на мою думку,
треба сприймати як досвід. А він для
роботи в сільському господарстві має
особливу вагу.
Кластер успішно справився з посівом озимого ріпаку, під який відвели чи не найбільші площі в компанії.
Майже дві тисячі гектарів засіяли
озимою пшеницею. Сходи культур
рівномірні, гарні. Вперше, на території Острозького району, кластер сіяв
озиме жито.
«Полісся» - єдиний кластер компанії «VITAGRO», який спеціалізується на вирощуванні штирійських
гарбузів. У селі Михнів Ізяславського

району компанія збудувала завод з
переробки гарбузового насіння. Висока якість готового продукту підвищує авторитет «VITAGRO» на вітчизняному та зарубіжному ринку.
Загалом у кожному напрямі діяльності компанії є свої здобутки, досягнення, які дають нам усім підстави
для гордості.

З ДУМКОЮ ПРО НОВАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Анатолій Степчук, керівник кластеру «Товтри»:
- Дуже приємно, що за показниками врожайності
соняшника, кукурудзи наш кластер
вийшов у лідери. Соняшника збирали по 38 центнерів з гектара, кукурудзи – понад 100 центнерів з гектара. Дещо слабшим у цьому році став
урожай сої. На полях Кам’янець-Подільського району посіви особливо
постраждали від спеки, тому це позначилося на загальному результаті.
І все ж з року в рік кластер «Товтри»
демонструє непогані досягнення.
Так, у 2020 році нам вдалося також
зібрати один з найкращих урожаїв

озимого ріпаку, ярого ячменю.
Життя кластеру «Товтри» дуже насичене, адже тут успішно розвивається садівництво, свинарство, молочне
тваринництво. Серцем «VITAGRO»
я вважаю насіннєвий завод у Лісово-

дах. Завдяки кропіткій добросовісній
праці усього колективу компанія забезпечує сповна свої потреби у насінні та має можливість реалізовувати продукцію високої якості. Крім
того, на території кластеру працюють
комбікормовий завод, елеватор, що
сприяють підвищенню ефективності
в роботі.
Компанія постійно вдосконалюється, дбає про розвиток своєї потужної команди. Нещодавно, до прикладу, всі керівники кластерів пройшли
навчання з питань тайм-менеджменту. Знання завжди були запорукою
впровадження новацій і руху вперед.
Нових перспектив усі ми бажаємо нашій компанії «VITAGRO».
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СТАВИМО ПЕРЕД СОБОЮ
НОВІ ЦІЛІ

ВЕЛИКА УДАЧА – ПРАЦЮВАТИ
В ТАКОМУ КОЛЕКТИВІ
Для кожного з працівників молочно-товарної ферми, що в селі Ріпна на Волочищині, вона стала невід’ємною частиною життя, а
колектив свій сприймають як велику дружну
родину. Про це розповідає завідувачка ферми
Марина Лазарук:
- Свого часу я закінчила педагогічну академію і впродовж п’яти років працювала вчителем початкової школи. Відверто кажучи, я й
не могла тоді подумати, що круто зміню свою
професійну діяльність. Проте тепер дякую
долі за цю можливість, - розповідає Марина
Вікторівна. – Це велика удача – працювати в
колективі, де зібрались чесні, відкриті, совісні люди. Усі представники нашого колективу
добре знають свої професійні обов’язки, це
– досвідчені та відповідальні люди. З такими приємно співпрацювати, з такими можна
вирішувати будь-які питання, - ділиться враженнями Марина Лазарук.
Найскладніші завдання і справді під силу
злагодженій згуртованій команді, яка вболіває за спільний результат. Завідувачка наводить приклад: якщо майже два роки тому
добові надої складали 22 літри молока на корову, то тепер – 25 літрів. Майже на сто корів
зросло й поголів’я ферми за цей період. Причина, каже керівник, - у добре налагодженій
роботі, вагомому внеску керівництва компанії
в розвиток галузі молочного тваринництва,
зокрема, впровадження сучасних технологій.
Чіткий контроль на всіх етапах виробництва,
консультаційна, матеріально-технічна допомога сприяють реалізації амбітних планів колективу ферми.
Доярки, телятниці, ветлікарі, трактористи, працівники кормоцеху, млина, інші – всі,
як один, дбають за високі показники в роботі,
адже від цього залежить і рівень їхньої заробітної плати.
- Хоч робота на фермі важка, ми задоволені, що наш труд гідно оцінюється, - каже обліковець Людмила Похила. – Та й працюємо
біля дому, це теж великий плюс.
Умови для роботи створені дуже хороші, - додає жінка. – Можуть доярки і душ
прийняти, і одяг робочий випрати в автоматичній пральній машині, є мікрохвильовка,
електрочайник. Тобто для наших працівників
створені всі необхідні та комфортні умови, додає Людмила Василівна. – І вихідні дні, відпустки у доярок є.
На фермі вона працює вже п’ять років. Її

батьки теж трудилися в сільському господарстві: батько – комбайнером, мама – у ланці.
Після закінчення школи Людмила також прийшла на роботу в місцеве господарство, опанувала ази бухгалтерії. Цей досвід знадобився
їй і на посаді обліковця ферми.
Розповідаючи про роботу, про колектив,
Людмила Похила ділиться радістю: нещодавно повернувся зі строкової служби в армії її
син Богдан. І йому пощастило працевлаштуватися в компанії «VITAGRO».
- Стабільна робота, стабільний заробіток –
це те, що треба молодим людям, - каже вона.
– І я радію, що син працює у «VITAGRO».
- Дехто з моїх родичів також знайшли роботу в компанії, відгуки у них якнайкращі,
- додає завідувачка Марина Лазарук. – Якщо
вдається працевлаштуватися бодай комусь
одному, потім агітують рідних, бо на особистому прикладі відчувають усі переваги роботи в Групі компаній «VITAGRO», - акцентує
увагу Марина Лазарук.
Говорить і про те, що чимало їхніх працівників є пайовиками компанії. Вже неодноразово люди переконувалися у добропорядності
орендаря їх земельних паїв.
Марина Вікторівна згадує і про те, що напередодні професійного свята – Дня працівників
сільського господарства приймали вітання від
директора департаменту скотарства Групи
компаній «VITAGRO» Андрія Брензовича.
- Визнання, подяка за нелегку роботу змушують нас і далі наполегливо працювати, ставити нові цілі та досягати їх, - каже вона на
завершення розмови.

Олег Шаргородський, керівник кластеру
«Волинь»:
- Для «Волині» поточний рік за результатами
врожайності пізніх зернових став кращим, ніж попередній. Соя, соняшник, кукурудза – кожна з цих
культур перевершила минулорічні показники.
Щоправда, врожайність озимого ріпаку,
озимої пшениці була нижча очікуваної, проте результат збирання пізніх зернових і справді додав
нам оптимізму. Усе зерно відвозимо на елеватор,
який збудувала Група компаній «VITAGRO».
Завершуємо також ґрунтообробку, готуючи
площі під весняний посів. І вже зовсім скоро розпочинатимемо підготовку техніки до весняно-польових робіт. Час біжить швидко і, впоравшись з
одними роботами, беремося за інші.
Багато зусиль працівники кластеру доклали
до того, аби оновити, упорядкувати центральну
базу кластеру, де зберігається техніка, де розміщені ремонтні майстерні, офісне приміщення,
інші. Тепер і стан, і вигляд їх суттєво змінився.
Нині активно працюємо над бюджетом 2021 року,
ставимо перед собою нові цілі та сподіваємося,
що всі вони будуть реалізовані.

УСПІХ ВЕДЕ ВПЕРЕД
Віталій Наумець, заступник керівника
«Агрохолдингу «Зоря»:
- Професійне свято – особливий день для
аграріїв. І щороку ми прагнемо зустріти його з новими здобутками, з хорошим результатом, який
засвідчує всі наші старання впродовж року.
Рік був складним. Про це говорять колеги зі
всіх кластерів. Проте нам завжди додає сил надія
на краще. Несприятливі погодні умови позначилися на врожайності ярого ячменю в нашому
агрохолдингу. Посіви вилягли, були, зрозуміло,
втрати. Проте літні дощі пішли на користь посівам
кукурудзи. Зараз триває обмолот цієї культури,
врожайність якої складає понад 100 центнерів з
гектара. Це хороший результат.
Активно зараз відвантажуємо у вагони сою,
щоб заповнити склади зерном кукурудзи.
Думаю, за два тижні зможемо завершити збирання. Зразу ж проводимо й обробіток ґрунту під
весняний посів. Лише після цього зможемо трохи
передихнути, аби взятися за виконання нових завдань.
Надіємося на нові успіхи і щиро бажаємо їх
кожному кластеру компанії «VITAGRO». Успіх
завжди веде вперед.
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ІЗ ВИСОКОЮ ДОВІРОЮ ЗЕМЛЯКІВ
НАДЗВИЧАЙНО ПРИЄМНОЮ ПОДІЄЮ В ЖИТТІ «VITAGRO» СТАЛО ОБРАННЯ ПРАЦІВНИКІВ
КОМПАНІЇ ДЕПУТАТАМИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД. У ЦИХ ЛЮДЯХ ЖИТЕЛІ БАЧАТЬ НАДІЙНИХ
ПОМІЧНИКІВ, ОДНОДУМЦІВ У ВИРІШЕННІ БАГАТЬОХ ВАЖЛИВИХ ПИТАНЬ.

ІНТЕРАКТИВНА ДОШКА ДЛЯ
СІЛЬСЬКИХ УЧНІВ
У Карпилівській школі, що в Рівненському районі,
навчається 221 учень. Школа, споруджена у 1958 році,
працює у дві зміни. Та щорічно кількість дітей у закладі
зростає.
- Реформи в освіті, нова українська школа вимагають від вчителів використання сучасної техніки. Потрібно використовувати інтерактивні методи навчання,
– розповідає директор Ілона Трофимчук. – Про інтерактивну дошку ми мріяли давно. Перед початком нового
навчального року, коли дізналися, що буде багато першокласників, зрозуміли, що без неї навчальний процес
неможливий. Завдяки тісній співпраці із Городоцькою
сільрадою і керівниками ТОВ «Агрохолдинг Зоря» мрія
про інтерактивну дошку збулася. Ми надзвичайно вдячні
ТОВ «Агрохолдинг Зоря» за такий корисний подарунок.
Від усього колективу висловлюю велику подяку за таку
увагу до нашого закладу. Впевнена, що вчителі будуть
вдосконалювати свої вміння, уроки будуть проходити цікаво, і наші діти отримуватимуть знання відповідно до
вимог нової української школи.

Побувавши на уроці в другокласників, побачили, як
працюють діти з інтерактивною дошкою. По черзі вони
виходили до дошки і збирали букви у рухомий вагончик.
Видно, що гра дітям подобається і кожен повертається
на своє місце з посмішкою.
- Великий екран, бачимо все, не підіймаючись з
місця. Це не те, що маленький комп’ютер, - каже Матвій
Барчук.
- Ми з цією дошкою співаємо, вчимо пісні, музику, –
додає Віктор Гесько.
- А мені запам’яталися уроки про книги та музеї, – ділиться враженнями Нестор Левченко.
«За доброю традицією, що склалася у Групі компаній
«VITAGRO», виробничим підрозділом якої є і ТОВ «Агрохолдинг Зоря», звернення громад та сільських рад, на
території яких підприємство орендує землі, не залишаються поза увагою. Це стосується всіх об’єктів соціальної сфери, - розповідає заступник директора ТОВ
«Агрохолдинг «Зоря» Анатолій Наумець. - У Карпилівській загальноосвітній школі з’явилася гостра необхідність придбати мультимедійну дошку. На основі угоди
про соціальне партнерство між підприємством і Городоцькою сільрадою, ми це питання вирішили.
До речі, на сьогодні із запланованих соціальних проектів, які ми уклали на цей рік, усі виконані на 90 відсотків, а по двох сільських радах - Зорянській і Бронницькій
– перевиконані».
Також Анатолій Наумець зазначив, що часто сільські
громади звертаються з проханням про виділення коштів
на ремонт та добудову храмів. Нещодавно такі звернення були від громад сіл Зоря, Сморжів та Голишів. Соціальна підтримка інвестора досить вигідна громадам,
адже дає змогу розв’язати низку проблем, які є для них
непосильними.

По праву гордимося ми й представниками «VITAGRO», які здобули високу довіру
земляків, увійшовши до складу депутатських корпусів обласної і трьох районних
рад Хмельниччини.
Вітаємо генерального директора
Групи компаній «VITAGRO» Петра Петровича Лабазюка з обранням депутатом Хмельницької обласної та Хмельницької районної рад.
Лабазюк Петро Петрович народився 7
жовтня 1974 р. в селі
Богданівка Волочиського району. У 1988 році
закінчив
Черкаський
інститут пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля МВС України за
спеціальністю «Організація і техніка протипожежного захисту». Нині він обіймає
посаду генерального директора Групи компаній «VITAGRO». Вболіває за розвиток
сільського господарства, створення нових
робочих місць в місцевих громадах, гідну
заробітну плату для працівників. Підприємство, яке очолює, – лідер аграрної галузі
Хмельниччини.
«Для того, щоб змінити ситуацію
на краще, зробити заможними кожну об’єднану територіальну громаду
і кожного українця, за справу повинні
братися справжні професіонали, досвідчені та відповідальні» - переконаний
Петро Лабазюк.
Вітаємо
керівника
кластеру
«Товтри» Степчука Анатолія Івановича з обранням депутатом Кам’янець-Подільської районної ради.
Степчук Анатолій Іванович народився
27 травня 1960 року в селі Хропотова Чемеровецького району. Після школи працював слюсарем. Закінчив Кам’янець-Подільський сільськогосподарський інститут.
Працював головним інженером у госпо-

дарстві села Хропотова.
Пізніше обійняв посаду заступника голови
господарства в селі Сокиринці. Впродовж десяти років очолював
ПОП «Красноставське».
З 2006 по 2011 рік – начальник
Чемеровецького районного управління сільського
господарства. Нині він керівник кластеру
«Товтри» Групи компаній «VITAGRO».
«Не дозволяймо, щоб нами маніпулювали ті, хто далекий від реальних проблем сьогодення. В наших силах
змінювати життя, треба лише об’єднатися справжнім професіоналам і
справжнім патріотам» - вважає Анатолій Степчук.
Вітаємо керівника кластеру «Полісся» Корнійчука Володимира Костянтиновича з обранням депутатом Шепетівської районної ради.
Володимир Костянтинович Корнійчук народився 10 червня 1971
року в селі Михнів Ізяславського району. Закінчив Рівненський інститут інженерів водного
господарства, здобувши
фах інженера-механіка.
Згодом - університет «Україна», за спеціальністю «Правознавство». Нині він – керівник кластеру «Полісся» Групи компаній
«VITAGRO».
«Кожен з нас хоче бути господарем
у своєму домі, мати можливості для
самореалізації та забезпечення гідного
життя людей. Тож всі зусилля ми повинні сконцентрувати саме на цих питаннях», - каже Володимир Корнійчук.
Бажаємо депутатам, щоб всі їхні задуми
на користь людей успішно втілювалися.
Щоб рівень довіри до них лише зростав.

НЕХАЙ СУПРОВОДЖУЄ ВІРА
У День працівників культури, який святкували в листопаді, приймали вітання від друзів,
партнерів, людей, які цінують роботу усіх, хто
причетний до галузі, хто цінує ту велику духовність, яку несемо ми людям.
Хоч традиційних урочистостей у зв’язку з
карантином цього року не було, теплі слова вітань, увага – стали приємним подарунком.
Неодноразово наш Шпичинецький будинок
культури отримував допомогу від Групи компаній «VITAGRO». Відомо, що закладам культури компанія приділяє особливу увагу, цікавиться потребами, не відмежовується від наших проблем. Завдяки підтримці «VITAGRO»
і в нашому закладі відбулося багато позитивних змін. А не так давно отримали черговий
подарунок від «VITAGRO». Висловили побажання, щоб замінити двері в приміщенні на
сучасні, які не пропускатимуть холоду. До нашого прохання прислухалися, і кілька нових
дверей вже встановлені в Будинку культури. І вигляд гарний, і тепло зберігають.
Сьогодні матеріали, робота коштують дорого. Тож спасибі «VITAGRO», що зажди подає нам руку допомоги.
Будемо сподіватися, що складні для усіх часи минуть і невдовзі працівники культури зможуть радувати своїм талантом жителів села, представників компанії, які беруть
участь у наших заходах.
Від колективу Шпичинецького будинку культури зичу здоров’я, радості, благополуччя та віри у краще.
З повагою Тетяна Ковпак,
директор Шпичинецького будинку культури Хмельницького району
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НА ХРАМОВЕ СВЯТО – З ПОДАРУНКАМИ
ХРАМОВЕ СВЯТО – ОСОБЛИВА ПОДІЯ ДЛЯ ЖИТЕЛІВ СЕЛА. У ДЕНЬ СВЯТОГО АРХИСТРАТИГА
МИХАЇЛА ЙОГО ВІДЗНАЧАЛИ У СЕЛІ ШМИРКИ, ЩО НА ВОЛОЧИЩИНІ.
Настоятель храму в селі Шмирки отець
Іван каже, що таке свято об’єднує людей,
змушує їх замислитися над справжніми цінностями і наповнити душу добром.
З великою вдячністю згадує отець Іван
і Групу компаній «VITAGRO», яка завжди
підтримує їхню церковну громаду.
- Від компанії неодноразово отримували
грошову допомогу. Завдяки «VITAGRO»
придбали й новий іконостас. Нещодавно
вели розмову про те, щоб нам посприяли в
ремонті даху. Будівля церкви дуже давня,
має історичну цінність. Та силами прихожан провести ремонтні роботи не зможемо,
- каже настоятель храму в Шмирках.
Вітаючи зі святом, представники компанії – наші добрі друзі, вручили грошовий подарунок. Кошти дуже знадобляться
для подальших ремонтних робіт. Просимо Бога, щоб на нашій землі завжди родив
хліб, запанував мир і щоб більше поміж
нами було добра і злагоди, - підсумовує
священнослужитель.
ЛУНАТИМЕ ДЗВІН НА ЦЕРКВІ
Приємну новину отримала церковна громада села Попівці. Група компаній
«VITAGRO» допомогла у придбанні церковного дзвону. Чотири дзвони ще раніше
спромоглися закупити за кошти вірян та
місцевих жителів, а про п’ятий дзвін подбала «VITAGRO». Він гарно впишеться в
ансамбль дзвіниці, яку планують збудувати
на подвір’ї храму.
- Крім того, отримали від компанії кошти на потреби нашої церковної громади, каже настоятель храму отець Олександр.
– Прихожани вдячні за поїздки до святих
місць, які були організовані компанією до
пандемії коронавірусу. Молимося, щоб
пошвидше ця біда відійшла, і знову ми повернулися до нормального життя. Людей
у найважчі хвилини завжди підтримувала
віра та надія. Просімо Бога, щоб вони ніколи не полишали нас, - каже отець Олександр.

ДЕНЬ ГІДНОСТІ ТА СВОБОДИ
Щорічно 21 листопада ми відзначаємо День Гідності та Свободи.
Пригадуємо події, які змінили хід історії та які
вкотре підтвердили наше прагнення до незалежності та бажання будувати українську державу.
На жаль, українці заплатили високу ціну за
утвердження споконвічних цінностей – сотні загиблих та тисячі поранених, тож 21 листопада вшановуємо Героїв, які віддали життя та здоров’я на
захист моральних ідеалів.
Сьогодні нас усіх єднає прагнення миру: кожен
українець – на фронтах та в тилу – захищає інтереси України та цілісність держави від ворогів. Патріотизм, віра у справедливість, мета забезпечити
гідне майбутнє для нас, наших батьків та нащадків
роблять нас невразливими, сильними та мужніми.
І в такий час ми, як ніколи, згуртовані та націлені
на перемогу, готові пройти крізь усі випробування.
Щира вдячність Героям Небесної Сотні та українським воїнам, які захищають наші кордони на
сході України, всім тим, хто творить вільну, демократичну і суверенну державу.
Працівники Групи компаній «VITAGRO» вшанували пам’ять полеглих і поклали квіти до пам’ятників Героям.

ДО ЛЮДЕЙ - З ПОВАГОЮ
«Наші батьки найкращі», кажуть в один голос Наталя і
Валентина про своїх свекруху
і свекра.
Це й справді, батьківське
щастя – чути, що вони виростили добрих людей, знати,
що ними дорожать. Петро
Лук’янович Хома з дружиною Раїсою Олександрівною
з села Доброгорща виховали
двох синів – Валерія й Олександра. Проте й своїх невісток – Наталю й Валентину
вважають рідними дітьми.
- Так добре, коли збираємося всі разом – діти, четверо
наших онуків. Мені тоді здається, що я молодшаю на років десять, - каже Раїса Олександрівна. – Кожній людині
потрібне родинне тепло. Богу
дякувати, ми маємо його від
дорогих дітей і онуків.
Такі хвилини спілкування
люблять усі, бо ж у будні, як

правило, - робота, домашні клопоти. У цій родині всі
звикли працювати та дбати
про добробут сім’ї. Рису цю
перейняли від батьків сини,
а тепер виховують так і своїх
дітей.
Петро Лук’янович майже
сорок років працював трактористом у місцевому господарстві. І техніка тоді була недосконалою, і умови роботи
значно складнішими. Та він
не нарікав. «Якщо на тебе надіються, то підвести людей не
маєш права», - завжди любив
повторювати
досвідчений
тракторист. І в Доброгорщі
його знають як відповідального чоловіка, який завжди
готовий прийти на допомогу.
Раїсі Олександрівні також довелося працювати в колгоспі,
не один рік трудилася в ланці.
Пізніше влаштувалася на пошту. Чимало односельців ха-

рактеризують її як дуже привітну, доброзичливу жінку.
Раїса Олександрівна та
Петро Лук’янович – пайовики компанії «VITAGRO».
Кажуть, що «VITAGRO» зразок справжнього господарника. Поля вчасно засіваються, радують хорошими
врожаями. І до людей в компанії ставляться з повагою.
Тож про своє рішення довірити земельні паї «VITAGRO»
не шкодують.
У домашньому господарстві тримають корову,
кури. Завжди брали на пай
виплату зерном. Цього року
- грошима.
- Люди можуть обирати
форму розрахунку, і це дуже
добре, - додають співрозмовники. – Бо бажання пайовиків стає головним для
компанії.

ГОРИТЬ СВІЧА ПАМ’ЯТІ
У 20-му сторіччі українці пережили одразу три
страшні трагедії: голодомори 1921-1923, 19321933 і голод 1946-1947 років.
Найжахливішим із них став Голодомор 19321933 років, який визнано геноцидом українського
народу. Тоді в пікові дні щохвилини помирали 24
особи. Загалом жертвами голоду, штучно спричиненого тоталітарним режимом, стали майже чотири мільйони українців.
Міжнародні організації та країни світу визнали
цей факт геноцидом українського народу, що був
спланований завчасно злочинною радянською
владою, коли від голоду вимирали частина нації,
яка завжди важко працювала на родючій землі.
Вшановуючи пам’ять жертв Голодоморів, працівники Групи компаній «VITAGRO», як і тисячі
українців, долучилися до загальнонаціональної
хвилини мовчання та запалили символічну свічу
Пам’яті, яка є виявом шани до минулого та віри у
майбутнє.
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СТАВ РІДНИМ ВІЛІЙСЬКИЙ КРАЙ
ХОЧ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ФІНАНСОВОГО ТЕХНІКУМУ З ВІДЗНАКОЮ ГАЛИНА МАЛА ПРАВО ВИБРАТИ
НАЙКРАЩЕ ГОСПОДАРСТВО ДЛЯ СВОГО ПЕРШОГО МІСЦЯ РОБОТИ, НЕСПОДІВАНО ВИЯВИЛА БАЖАННЯ ПРАЦЮВАТИ У,
ЗДАВАЛОСЯ Б, ЗОВСІМ НЕПЕРСПЕКТИВНОМУ. НАВІТЬ БАТЬКАМ ПРО ЦЕ НЕ СКАЗАЛА, А ВОНИ СПОДІВАЛИСЯ, ЩО ДОНЯРОЗУМНИЦЯ ПРАЦЮВАТИМЕ НЕПОДАЛІК ЇХНЬОГО СЕЛА ПЕЧЕСЬКИ, НА ХМЕЛЬНИЧЧИНІ, ДЕ БУЛО НЕ ОДНЕ УСПІШНЕ Й
ПРОСЛАВЛЕНЕ ГОСПОДАРСТВО.
Поставила їх перед фактом: їде на Рівненщину,
в село з ніжною назвою Вілія. Голова колгоспу, й
сам не вірив, що молода бухгалтер-економіст погодилася у них працювати, просив якнайшвидше
братися до професійних справ.
- Важко й уявити, але колгоспники у 1962 році,
коли я почала працювати, отримували по 5 копійок за трудодень. Думаю, що це за заробітки мізерні за таку важку працю? – розповідає Галина
Гаврилюк. – Невже немає можливості підвищити
плату? Ночами сиділа, вивчаючи облікові книги,
інші документи. З людьми поспілкувалася, з’ясовувала, що й до чого. А потім таки встановили
для спеціалістів оплату, відповідно до категорій,
розрядів, знайшли можливість стимулювати їх за
хорошу роботу.
За якийсь час Галина Гаврилюк стала своєю,
ніби усе життя прожила у Вілії. А коли познайомилася та одружилася зі Степаном Ситарчуком,
місцевим хлопцем, котрий повернувся у рідне
село після того, як здобув освіту ветеринара, то й
справді зріднилася з цим краєм назавжди.
Відповідальність, чесність, справедливість,
притаманні Галині Гаврилюк, допомогли здобути їй авторитет серед людей і … пропозицію стати
головою сільської ради. Відмовлялася, а її переконували, агітували, наполягали. Та й рідні врешті
сказали, щоб спробувала себе на керівній посаді.
Думала «протриматися» з рік, та бути сільським
головою Галині Володимирівні Гаврилюк довело-

ся два скликання поспіль. За її керівництва Вілійська сільська рада була однією з кращих в області.
Тож її внесок у розвиток села і справді став вагомим.
Так само найкращі відгуки в односельців про
чоловіка Галини Володимирівни – Степана Дем’яновича Ситарчука. Знаючи про його високий
професіоналізм, людяність, до нього і тепер звертаються за допомогою. Навіть із сіл, що за 20-50
кілометрів знають про цього порядного та вмілого
фахівця. Свого часу Степану Ситарчуку довірили
очолити місцеве господарство, і з цими обов’язками він теж справлявся, як належить. Хоч і Галина
Володимирівна і Степан Дем’янович обіймали високі посади, а жили скромно, зате по-совісті, на-

самперед дбаючи про інших.
Такими ж виховали і свого сина та доньку. Чотири роки тому непоправне горе увірвалося в цю
чудову родину – трагічно загинув син – людина
великої душі та серця, теж ветеринар. І все село
вважає це й своєю втратою, бо знали його як унікального спеціаліста. Розраду та втіху знаходять
його батьки у внуках, якими по праву пишаються. І день у день трудяться, доглядаючи домашнє
господарство, мають свого коня, три вулики, обробляють город. Без роботи, кажуть, втрачається
зміст життя.
Згадує Галина Володимирівна і про те, що мають земельні паї, які віддали в обробіток компанії
«VITAGRO». Отримали й виплати. Сподіваються,
що хороший господарник зможе добитися, щоб
місцеві землі радували високими врожаями.
Знаючи, що наша газета розповсюджується і на
території Хмельниччини, Галина Гаврилюк, пайовик компанії, висловила прохання розмістити
фото з її студентської юності. На ньому її подруги
- одногрупниці, жительки Кам’янець-Подільського, Ярмолинецького, Хмельницького районів.
Сподівається відшукати однокурсниць, про яких
залишилися найкращі спогади. Можливо, каже,
жінка, хтось із них також є пайовиком компанії,
або ж тут працюють їхні рідні. Просить дзвонити по телефону: 098-462-03-81. І вкотре дякує
«VITAGRO» за соціальний захист людей, за ту велику допомогу, яку надає компанія селу.

ДАРУВАВ БОГ 95 ЛІТ

Тетяна Павлівна Задоянюк, яка
проживає в селі Попівці Волочиського району, 19 листопада відзначила
95-ий день народження. Народилася і
виросла в Оренбурзькій області Росії.
І вже разом з чоловіком – Олександром Задоянюком, з яким познайомилися під час його армійської служби,
вперше приїхала на Поділля у 1952
році. Відтоді і Попівці, і люди, які проживають тут, стали їй своїми.
Облаштовуючись на новому місці,
обоє пішли працювати в місцевий колгосп. Роботі на полі, в ланці, Тетяна
Павлівна віддала все своє трудове
життя. І, навіть вийшовши на пенсію
за віком, не полишала її – до 70 років,
поки мала сили, працювала нарівні з
усіма. Олександр Іванович тривалий
час трудився у столярній майстерні
колгоспу. Статків великих не нажили,
бо заробітки були мізерними. Зате
завжди говорили, що найбільшою цінністю є діти – донька Ганна, син Ана-

толій. У їх виховання вкладали батьки
всю душу. Найкращі риси свого характеру – доброту, чуйність, милосердя –
прищепили.
Давно вже немає поряд її судженого
Олександра. Велику втіху дарують Тетяні Павлівні її троє онуків, четверо
правнуків.
Дякує Богу за те, що подарував їй
такі поважні літа, що має змогу спілкуватися з найріднішими і найдорожчими
людьми.
Донька Ганна Олександрівна додає,
що її мама, незважаючи на вік, дотримується посту. І завжди була в русі,
поралася на городі, щоб і бур’янця не
залишилося, біля худоби – зранку й до
пізнього вечора.
- Може, тому, що не сиділа на місці,
що їжа її завжди була скромною, мама
заслужила довге життя, - каже донька.
Розповідає, що на зимовий час забирають маму до себе в Хмельницький,
а як тільки розвесніється, вона одразу
проситься в Попівці, не може без села.
Тетяна Павлівна Задоянюк – пайовик компанії «VITAGRO», каже,
що вже отримала розрахунок за пай.
Гроші, які виплачує компанія за користування її земельним паєм, стають суттєвою допомогою. Та, головне, додає
ювілярка, що за неї не забувають.
Добре слово, на її думку, також додає
років життя.

БАБУСЯ РАДА ГОСТЯМ
Багато подій бачила на своєму віку Марія Степанівна
Момот з села Шмирки. За 90-ліття довелося пережити
їй і голод, і воєнні роки, інші труднощі, адже доля не
ніжила її покоління. Та як би не було важко, Марія Степанівна не втрачала оптимізму, завжди говорила, що
треба бути терплячими, з часом все змінюватиметься
на краще.
Разом з чоловіком Марія Степанівна виховала троє
дітей - доньку і двох синів. Зі своїми сім’ями сини також
проживають у Шмирках, защораз довідуються, допомагають. Дев’яносторічна бабуся, як не дивно, ще цікавиться громадським, політичним життям, любить читати газети. І завжди рада гостям, які навідуються до її
хати. Зокрема, й представникам компанії «VITAGRO»,
якій вона віддала в обробіток земельний пай.
Поспілкуватися з добрими людьми, каже бабуся,
особливе задоволення. Як колишню колгоспницю, її цікавлять і врожаї, які збирає компанія, на шмирківських
полях, і ті корисні справи, які буде втілювати «VITAGRO»
у її рідному селі.

Засновник і видавець: ПП «Аграрна компанія 2004» Свідоцтво про державну реєстрацію ХМ №655/142Р видане Головним управлінням юстиції у Хмельницькій області 08.04.2011 року.
Адреса: 31200, м. Волочиськ, вул. Котовського 7. vitagro.net. Телефон: 0245 3-54-21; 4-00-26. Редактор А. Вінскевич. Друкарня “А-Прінт”, м. Тернопіль, тел. (0352) 52-27-37. www.a-print.com.ua.
Тираж: 30 000 Замовлення №

