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До Дня незалежності України!
						

Шановні колеги!

20 років незалежності України стали випробуванням для всіх нас – тестуванням на зрілість, на терпіння, на толерантність, нарешті – на здоровий глузд.
Наразі, запорукою нашого державотворчого успіху повинна стати громадянська злагода, висока відповідальність за доручену справу, об’єднання зусиль
мільйонів громадян вільної і незалежної України в єдиному прагненні – сумлінною працею зміцнити силу і славу Вітчизни.
Впевнений, що день прийдешній принесе світле почуття радості від усвідомлення власної причетності до розбудови сіл, міст, районів, областей та
всієї України!
Це, в першу чергу, залежить від успіхів у розвитку сільськогосподарського комплексу, адже саме він є базовим та складає основу життя та добробуту
громадян. Всім відомо, що нелегко працювати на землі. На щастя, досягнення у сільському господарстві з кожним днем стають загальновизнаними. Ми
дбаємо про те, щоб у кожній українській оселі був хліб і до хліба!
Від щирого серця зичу усім щастя, здоров’я, миру та добра! Нехай і надалі колосяться щедрими врожаями у кожній українській сім’ї ниви достатку та
злагоди!
з повагою, депутат Хмельницької обласної ради, голова правління корпорації «Сварог Вест Груп»
А.А.Гордійчук

Напередодні святкування двадцятої річниці незалежності у всіх куточках та регіонах України проходили урочистості, вшановувалися ті,
хто своєю працею примножує славу нашої держави. Представники корпорації «Сварог Вест Груп»  удостоїлися честі увійти до когорти найкращих і  бути відзначеними міськими, районними та обласними радами Хмельницької та Чернівецької області.
Хмельницька обласна Дошка Пошани
«Кращі люди Хмельниччини»
22 серпня в м. Хмельницькому в межах заходів з нагоди Дня
незалежності
відбулося
відкриття
оновленої обласної Дошки пошани.
На головному майдані обласного центру в цей серпневий ранок було людно,

адже тут зібралися представники усієї
області. У святі взяли участь керівники
обласної ради, облдержадміністрації та
міста Хмельницького. Цьогоріч Дошка
пошани вмістила світлини 57 кращих
представників різних професій та 6 трудових колективів.
Під час свого виступу голова Хмельницької обласної ради   Микола Дерикот зазначив: «Ми   традиційно
вшановуємо тих, хто своєю працею
примножує славу нашого славного
Подільського краю, усієї України. І мені
особливо приємно, що серед когорти
кращих людей Хмельниччини є і представники органів місцевого самоврядування».
Одним з трьох представників
Шепетівського краю, які були занесені
на дошку, став депутат Хмельницької
обласної
ради,
голова
правління
корпорації «Сварог Вест Груп» Андрій
Гордійчук. Він з рук  Миколи Васильовича отримав подяку за вагомий особистий

внесок у розвиток рідної землі.
Шепетівська районна Дошка пошани
«Кращі люди Шепетівщини»
23 серпня відбулося відкриття
Дошки пошани Шепетівського району. На
святі були присутні голова Шепетівської
РДА Іван Адамець, голова   Шепетівської
районної ради Микола Ковальчук, міський
голова Сергій Антонюк.
У вітальному слові Іван
Кирилович зазначив, що
цьогорічна дошка пошани як ніколи вмістила в
себе імена тих людей, які
заслужили дану відзнаку
і надалі будуть працювати на благо рідного
краю.
Після
вітань
представників
влади відбулося урочисте
підняття
державного прапору. А правом
це зробити удостоївся
Сергій Філюк, директор технічного департаменту корпорації «Сварог Вест
Груп», генеральний директор ТОВ «Середенецьке». І, напевно, неспроста!!! Адже
саме дружній колектив очолюваного
ним підприємства ТОВ «Серединецьке»
відзначено на Дошці пошани як   «Колектив року».   
Крім цього, до переліку «Кращих людей Шепетівщини» увійшло ще
двоє працівників підприємств корпорації
«Сварог Вест Груп», а саме Олександр
Вержаківський,
електрозварювальник
ТОВ «Овочевий Дім Поділля» та   Оксана
Закалата,   доярка ТОВ «Подільський господар-2004».
Цим людям з рук міського голови
та голови Шепетівської РДА було вручено
Почесні грамоти та цінні подарунки.
Новоушицька районна Дошка пошани
«Кращі люди Новоушицького району»
24
серпня
Новоушицький
край також   святкував День народження України. Розпочалися урочистості з

відкриття районної Дошки пошани. Вдвічі
приємнішим є той факт, що колектив
підприємства ТОВ «Сварог-Дністер»
під керівництвом Анатолія Олійника
рішенням   районної влади занесений на
Дошку пошани як кращий колектив року.  
Варто відзначити, що в даній номінації
було обрано лише два колективи з
підприємств краю.
Анатолію Антоновичу з рук
першого заступника голови РДА Олександра Московчука   було вручено грамоту за плідну працю на благо Новоушицького району, вагомий внесок у його
процвітання та розвиток.
А на концерті, присвяченому
20-ти річчю незалежності підприємство
ТОВ «Сварог-Дністер» нагороджено грамотою першого ступеня та цінним подарунком за те, що серед більш ніж 30
сільськогосподарських
підприємств,
які працюють у районі, за результатами урожайності ранніх зернових та зернобобових культур в   2011
році саме «Сварог-Дністер»
по всіх показниках отримав
першість.  
Сокирянські здобутки
назележності
Чернівецькі
землі
також гучно, з урочистостями святкували 24 серпня.
Почесними відзнаками з рук
голови Сокирянської РДА  
Василя Козака було нагороджено  найкращих жителів
краю, тих які розвивають
освіту, науку, культуру тощо.
Спеціальними
грамотами
та грошовими преміями за
плідну працю на ниві сільського господарства району були відзначені   працівники
аграрної сфери  Сокирянщини.
Беззаперечно, до їх переліку
уввійшли і сварогівчани: Михайло Кордулян, керуючий дільницею ТОВ «Буковинський сад», Сергій Цибульський,
керуючий дільницею ТОВ «Сварог-Бу-

ковина», Оксана Беженар, начальник
відділу матеріально-технічних цінностей
ТОВ «Сварог-Буковина», Микола Пастушок, керуючий дільницею   ТОВ «Агросад-2005».
Нагорода від Президента України
Президент
України
Віктор
Янукович 19 серпня нинішнього року
підписав Указ №822/2011 “Про нагородження
відзнакою
Президента
України – ювілейною медаллю “20 років
незалежності України”, якою за значний особистий внесок у соціальноекономічний,
науково-технічний
та
культурно-освітній розвиток Української
держави, вагомі трудові здобутки та
багаторічну сумлінну працю нагороджено
кращих з кращих.
До
переліку
нагороджених
шепетівчан увійшов директор департаменту тваринництва корпорації «Сварог
Вест Груп» Анатолій Паляниця.
А серед сварогівських буковинців

даною нагородою відзначено головного агронома товариства «Буковинський
сад» Сокирянського району  Чернівецької
області Віталія Яценко.
Усі володарі нагород є не лише
окрасою та гордістю краю, на благо якого
працюють, але, в першу чергу, елітою та
опорою корпорації «Сварог Вест Груп».

Новини
Ранніх зернових - 34 млн. тонн

В

аловий збір ранніх зернових культур в
Україні в 2011 р. складе 34 млн. тонн,
прогнозує міністр аграрної політики й продовольства Микола Присяжнюк. Про це
він повідомив на брифінгу, що відбувся 10
серпня.
Як
повідомлялося
раніше,
Мінагропром прогнозував ріст урожаю
зернових цього року до 47,4 млн. тонн
із 39,3 млн. тонн в 2010 р. За оцінками
аналітиків, зокрема, урожай пізніх зернових, включаючи кукурудзу, цього року
може скласти приблизно 18 млн. тонн.

Д

Що сьогодні рекорд, те завтра буде нормою!

ля корпорації «Сварог Вест Груп»
гаряча пора збору ранніх зернових
колосових культур також досягла
свого фінішу. Станом на 18 серпня обмолочено 100% усіх культур.
А їх урожайність та валовий
збір   повністю задовольнив   сподівання
сварогівчан.

Україна врятує півмільярда людей

С

аме такий висновок 18 серпня   в
ефірі “5 каналу” зробив президент
Української аграрної конфедерації Леонід
Козаченко, повідомляє УНН. За  його словами, сьогодні величезний дефіцит продовольства у світі, щодня на планеті помирає
27 тисяч людей на планеті. І ця цифра буде
збільшуватися.
“Україна може врятувати від голодної
смерті за рахунок реалізації свого
потенціалу   не мало нужденних. При цьому повністю забезпечивши своїх людей
якісними продуктами і доступними по
цінах”, - зазначив президент УАК.

З

Серпневий експорт зерна

а словами генерального директора
Української аграрної конфедерації
Сергія Стоянова, зараз складається напрочуд негативна ситуація з експортом,
адже у липні його показник був 400 тис. т.,
а серпень вийшов на результат 600 тис. т.
- Якщо так буде і далі, трейдери відвантажать тільки 1,2 млн. т. зерна, а це дуже мало. Це удвічі менше, ніж
потрібно для динамічної роботи ринку,
а саме, звільнення ємності для майбутнього врожаю пізніх культур, - підкреслив
С.Стоянов.
С.Стоянов також нагадав, що цього року собівартість зернових становить
1250 – 1300 грн, а вартість, наприклад,
пшениці групи А (продовольчої) становить
близько 1 550 грн.

І

Про імпорт яблук

мпорт яблук в Україну в минулому сезоні
(2010/11 рр.) скоротився більш ніж в 3
рази. Про це повідомляють аналітики проекту «Агроогляд: овочі та фрукти».
Скорочення
обсягів
імпорту
пов’язано, за їх словами, із зростанням
внутрішнього виробництва яблук в Україні
і розширенням потужностей зі зберігання,
а також зі зниженням виробництва яблук у
ЄС, який супроводжувався зростанням цін
на них.
У   сезоні-2011/12 в Україні
очікується чергове зростання виробництва яблук, однак обсяги імпорту можуть
збільшитися, що дозволить частково
замістити в споживанні банан і цитрусові.
Нагадаємо, за даними аналітиків
проекту від серпня 2010 року, в 2009/10
маркетинговому році, частка імпортних
яблук на українському ринку склала приблизно 67% (приблизно 275 тис. тонн).

Голландці підніматимуть молочне
скотарство України

П

ід час зустрічі міністра аграрної
політики і продовольства України  Миколи Присяжнюка з міністром економіки,
сільського господарства та інновацій
королівства Нідерланди Хенком Блекером
були обговорені пріоритети двосторонньої
співпраці, а також перспективи створення
Зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.
«Один з основних пріоритетів в
нашій співпраці - спільний розвиток молочного скотарства. Зараз Нідерланди
стали фактично центром інновацій у цій
сфері. Тому наше співробітництво може
бути надзвичайно ефективним», - сказав
Присяжнюк.
За словами міністра, ті голландські
фермери, які висловлять бажання працювати в цьому напрямку в Україні, зможуть
отримати від держави необхідний пакет
послуг.

На
забезпечення
такої
врожайності, за словами заступника голови правління корпорації по Північному
регіону, Володимира Стецюка, вплинуло   дотримання диктатури технологій,
чітко спрацьована агрономічна служба
по визначенню родючості грунтів. Наприклад, для  Північного регіону вона проводилося Агрохімічною лабора-торією м.
Камянець-Подільського.   Відносно отриманих  даних було скомпоновано внесення мінеральних добрив під кожну культуру. Одним з вирішальних факторів стало
також оновлення та   відмінна підготовка
техніки.
І, звичайно,   важливою ланкою
стали    переробні підприємства. А для
того, щоб не допустити простою техніки
та транспорту, було проведено ремонти
додаткових   зернотоків та площадок по
господарствам, на яких тимчасово проводилась перевалка зерна.
Північний регіон
Отже,  успіхами жнивної естафети першим з нами поділився Північний
регіон, в особі його досвідченого
керівника Володимира Стецюка.  
За період збору ранніх зернових
колосових культур у Сокирянському
районі намолочено 19 тис. 67 тонн
зерна при середній урожайності 32,9
ц/га. Найбільші валові збори ранніх
зернових очікують у ТОВ “СварогБуковина” – 3 440 тонн при середній
урожайності 60,5 ц/га, ТОВ “Промінь
Агро” – 2537 тонн при урожайності
47,4 ц/га.
За даними тематичної наради в
Сокирянському районі
-  Валовий збір культур дуже великий. Північний регіон на сьогодні має 66
тис. тонн  збіжжя ранніх зернових та зернобобових. Це майже вдвічі перебільшує
показник минулого року, - розпочав свою
розповідь Володимир Іполітович.
Дійсно,
почувши
показники
врожайності основних культур, ми беззаперечно переконалися   у вище вказаному, адже   врожайність озимого ячменю показала   66,1 ц/га, озимого ріпаку
39 ц/га, озимої пшениці 74 ц/га, а такі
перспективні її  сорти як тюркіш, бумер та
актер на окремих територіях дали більше
100 ц/га. Для порівняння, загальний по-

казник по Хмельницькій області в розрізі
культур становить: озимої пшениці 47,3 ц
/га, озимого ячменю 37,6 ц/га, озимого
ріпаку 22,1 ц/га.
Попри несприятливі погодні умови урожай ярих зернових також достойний.
- Ми знаємо, що велика засуха в період вегетації
ярого ячменю та ярої
пшениці зменшила  показник їх  урожайності.
Тому отриманий результат, відповідно 50
ц/га та   40 ц/га міг   би  
бути більшим, якщо б
не примхи природи.
Найвищі
показники урожайності по
Північному
регіону
дали Лотівський та
Коськівський масив під
керівництвом Миколи
Майструка   та Миколи
Віннійчука.
Володимир Іполітович також відмітив високий  
професіоналізм та натхнення агрономів
по культурах Олега
Юзькова та Сергія
Назарчука.
Південий
регіон
Південний
регіон
діяльності
корпорації
під
керівництвом
його
незмінного очільника
Юрія Гаврилюка також зібрав гарний
урожай ранніх зернових колосових культур. Це в основному
озима та яра пшениці.
- Озиму пшеницю обмолочено на площі 5451 га з середнім показником урожайності 56 ц/га. Яра пшениця, що дозрівала на площі 151 га, дала
по 54 ц/га, а озимий ріпак на площі 865 га
дав 37 ц/га   - розповідає Юрій Васильович.  
Проте, на буковинських щедрих   землях ще чекають на збір   кукурудза та соя   на площах   6400 га   та
відповідно 6592 га. Почалася підготовка
площі під посів озимих. Великий вплив
на успішне проведення кампанії справила відмінна   підготовленість всіх ланок
зернозбирального процесу: агрономів,
комбайнерів, механізаторів, працівників
хлібоприймальних підприємств, водіїв
тощо.
Станом на 17 серпня агроформування
області завершують жнива ранніх
              
зернових культур. Обмолочено – 380
тис. га, що складає 99,7 % до прогнозу.
Валовий збір ранніх зернових культур
– 1 млн. 549 тис. тонн зерна , що на
280 тис. тонн більше минулорічних
показників.
За повідомленням Головного
управління АПК Хмельницької ОДА
По закінченню нашої бесіди, Юрій Гаврилюк відмітив, що найкращі результати
по жнивах-2011 показав Оршівецький
масив на чолі з Віктором Івановим. Наприклад, озима пшениця на площі 1048
га показала результат 67,5 ц/га, що на
30 ц з га більше, ніж загальний показник

по Чернівецькій області.   Найпрацьовитішим та найнатхненнішим став комбайнер Микола Білюк.
Центральний регіон
Про проходження жнивних робіт
у Центральному регіоні  розповів нам його
вправний керівник Володимир Іванюк.
Звісно, порівнювати отримані успіхи даного регіону з іншими двома було б не
дуже доцільно, оскільки до складу Сварогу він ввійшов лише під час посівної-2011.
- Ми прийшли на Красилівські
землі в березні, коли вже почалася
посівна кампанія. Такі культури як озимий ріпак та пшениця були вже посіяні, і
ми мали змогу мало що поправити, адже
основа вже була закладена, - розпочав
свою розповідь Володимир Олексійович.
Валовий збір культур по Центральному регіону дав   близько 16 тис.
т. збіжжя ранніх зернових та зернобобових. Урожайність озимого жита 23,2 ц/
га, озимої пшениці 38,8 ц/га, озимого
ріпаку 15,6 ц/га, озимого ячменю 33,1 ц
/га. Щодо ярого ячменю, то великий негативний вплив на його урожайність мала
засуха. Культура показала 26,5 ц/га.  

Варто зазначити, що деякі поля
регіону були запущеними, і по декілька
років не оралися. Тому початковим завданням було довести їх до відповідного
стану.  
- Сьогодні по Центральному
регіону закінчено посів озимого ріпаку на
площі 1880 га, і ми маємо уже перші сходи. Крім цього, на полях чекає до збору
3600 га сої, яка уже була посіяна нашими
силами, і повинна показати непогані результати, - додає очільник регіону.
Приємним залишається той факт,
що красилівські сварожани задоволені  
тим показником, який отримали. Адже,
хоча і район колись був передовиком
сільського господарства області, проте останні роки землі   не давали навіть
цьогорічного результату.
За
словами
Володимира
Олексійовича, усі задумані плани по
урожайності були повністю виконані, а
Центральний регіон досить швидко входить в ритм роботи корпорації. Тому під
час жнив 2012 планується не лише вийти на рівень Сварогу, але й перевищити
його.
Окремої подяки заслуговують
працівники комори у с. Закриниччя:
завідувач складу Лілія Козачук та оператори зерноочисних машин Олександр
Блащук та Віталій Сологуб. Саме на
плечі цих людей було покладено прийом
та очистка основної маси збіжжя, адже
повноцінно новозбудована реалбаза розпочне роботу лише під час прийому сої.

Порівняльна таблиця показників урожайності ранніх зернових
Культура

Врожайність в
корпорації-2010,
ц/га

Врожайність в
корпорації-2011,
ц/га

Загальноукраїнські
показники-2011,
ц/га

Різниця між показниками
Сварога і укр. показником,
ц/га

Озима пшениця

50,2

64,2

34,5

29,7

Озимий ріпак

21,4

38,1

17,3

20,8

Озимий ячмінь

33,7

61,5

28,6

32.9

Ярий ячмінь

35,2

50,4

24,3

26,1

Озиме жито

29,1

38,2

21,5

16,7

Горох

24,7

33,9

15,4

18,5

Футбольний турнір на кубок корпорації «Сварог Вест Груп» «Antoniny Football Cup»

С

вятом
спорту,
здоров’я
та
приязності
став
футбольний
турнір на кубок корпорації «Сварог Вест Груп». Цьогоріч він проводився

вперше, але надалі стане традиційним.
Організатори корпорація «Сварог Вест
Груп» на чолі з головою правління
Гордійчуком Андрієм Андрійовичем та
Хмельницький регіональний благодійний
фонд «Зміцнення громад» на чолі з президентом Гордійчук  Анною Олександрівною
запланували його з метою підтримки розвитку дитячо-юнацького футболу, виховання здорового способу життя та сприяння оздоровленню підлітків.
Гостинно та доброзичливо прийняли у себе учасників змагань смт.
Антоніни, де власне проходив турнір. Боротися за першість кубку зібралося 9 команд юнаків 1996-1997 років, серед яких
ФК «Арсенал» (м. Київ), ДЮСШ (м. Хмельницький), Спортінтернат (М. Дунаївці),
ФК школи-пансіон (м. Шепетівка),
ФК «ЦСКА» (м. Київ), ФК «Колісп» (м.
Костопіль), ДЮСШОР (м. Тернопіль),
ФК «Колос» (м. Красилів), ДЮСШ (смт.
Антоніни).
Почесне
право
відкрити
щорічний футбольний турнір на Кубок
корпорації «Сварог Вест Груп» надали
депутату Хмельницької обласної ради,
голові правління корпорації «Сварог Вест
Груп» Гордійчуку Андрію Андрійовичу.
До слова також запросили голову

Красилівської районної ради Ходака Василя Івановича, першого заступника голови
Красилівської райдержадміністрації Давидюка Віктора В’ячеславовича, директора СТОВ «Довіра»
Оцалюка Анатолія
Васильовича
та
директораХмельницького регіонального
благодійного фонду
«Зміцнення громад»
Василик
Тетяну
Павлівну.
Змагання розпланували на чотири дні. З 11 по
13 серпня команди
змагалися за участь
у фінальній грі. А 14
серпня 4 найкращі
та
найсильніші
збірні боролися за І, ІІ та ІІІ місця турніру.
До фіналу дійшли найвитриваліші
і за першість постали у грі команди ФК
«Колісп» (м. Костопіль), ФК школи-пансіон
(м. Шепетівка), ФК «Арсенал» (м. Київ) та
ДЮСШОР (м. Тернопіль). В результаті ІІІ
місце посіли юні футболісти з Шепетівки,
ІІ – спортсмени з Тернополя, а достойне І – ФК «Арсенал» з Києва. Переможці
та призери були
нагороджені
кубками,
золотими,
срібними та бронзовими медалями, почесними грамотами
та
спеціальними
заохочувальними
призами (футбольними формами) від
корпорації
«Сварог Вест Груп».
Найпрофесійніші
та
найстаранніші
гравці в номінаціях
«Кращий
нападник»,
«Кращий
напівзахисник»,
«Кращий захисник» та «Кращий воротар»
були відзначені спеціальними грамотами та заохочувальними призами. Усім
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хом встановлення скриньок в громадських місцях (торгівельних центрах, установах, аптеках, банках тощо). З допомогою
благодійних скарбничок можна не лише

ожен з нас, певно, неодноразово помічав чи то у магазині, чи то
у банку, чи у будь-якому іншому
місці маленькі скриньки для збору грошей на благодійність, щоб допомогти комусь із лікуванням, постраждалим під час
стихійного лиха тощо.
У пересічних громадян часто
закрадаються сумніви щодо того, чи
справді подібне здійснюється згідно
усіх вимог, без так званої «підводної
течії». Як же розпізнати чи скринька
справді благодійна та яким чином з неї
вилучаються кошти? Детально про цю
процедуру опишемо на конкретному
прикладі Хмельницького регіонального
благодійного фонду «Зміцнення громад».
Спочатку особа, яка потребує
допомоги, звертається до благодійного
фонду з листом-проханням. У ньому
зазначається на що їй потрібні кошти і у
якій сумі. Потім незалежна комісія фонду визначає розмір фінансової допомоги
адресату. Проте інколи ця кількість коштів
є недостатньою і, за письмовим погодженням потребуючого, оголошується
благодійна акція по збору грошей, шля-

присутнім командам було вручено дипломи за участь, а співорганізаторам – листи-подяки.
Останнього дня турніру глядачів
також порадувала показова гра збірної
тренерів футбольних команд, які взяли участь у Кубку, та місцевої команди
«Довіра» (смт. Антоніни). В результаті
сили виявилися рівними і з рахунком 3:3 перемогла дружба. Суддівство
здійснювали спеціально запрошені судді
1-ї категорії Папірович А.Г., Папірович
В.Г. та Безкоровайний О.М.
Варто
зазначити,
що
фінансування футбольного турніру на
Кубок корпорації «Сварог Вест Груп»
«Antoniny Football Cup» (проживання, харчування учасників, закупівлю подарунків
тощо) взяли на себе корпорація «Сварог Вест Груп» та благодійний фонд
«Зміцнення громад», які виділили понад
30 000 грн.Значну частину підготовки взяла на себе Оцалюк Алла Володимирівна.
Також надали підтримку Красилівська
районна та Антонінська селищна ради.
Загалом організацією та проведенням учасники і гості турніру залишилися задоволені. Усі отримали велику
кількість позитивних емоцій та драйво-

вих вражень. Наразі нам же залишається
очікувати наступного року з більш
феєричним дійством.

Скринька благодійності

зібрати більшу суму коштів, але й залучити до благодійності пересічних людей,
які, надаючи допомогу, відчують свою
значимість у вирішенні проблеми.

Для того, щоб розміщення
благодійної скриньки було правомірним,
на ній обов’язково мусить бути зазначено, для кого збираються гроші, на що їх
планують витратити та який благодійний
фонд допомагає в організації акції,
ну і відповідно адреса цього фонду
та контактні номери телефонів, щоб
пересічні громадяни, які хочуть здійснити
благодійність, змогли пересвідчитися в
законності проведеного. Варто зазначити, що кожна скринька в обов’язковому
порядку має бути опечатана, свідченням
чого є наявність печаток під клейкою
стрічкою на стиках скарбнички. Крім того,
офіційно укладається угода з власниками торгової точки чи банку про дозвіл на
збір коштів. В наказі про реалізацію акції
має бути вказаний термін її дії, який в
більшості випадків залежить від розміру
суми фінансової допомоги, яку планують
зібрати.
Коли ж термін реалізації акції
закінчився, варто правильно вилучити
зібрані кошти. Для цього потрібен представник благодійного фонду, працівник
установи, де була розміщена скринька,

«Коли я вперше приїхав на цю
благодатну землю, я покохав її, не зважаючи на те, що сам родом з Житомирщини. Адже ці місцини мають величезну
історію, на них живуть прекрасні люди.  
Сьогоднішній турнір, я переконаний,
стане для нас хорошою традицією та
першою ластівкою для того, щоб всіма
силами разом відновити історичні
пам’ятки цього регіону та збудувати
тут оздоровчий комплекс для дітей та
молоді. Серед присутніх приємно бачити молоді спортивні таланти, які в майбутньому гідно захищатимуть гордість
нашої держави у футболі».
Гордійчук Андрій Андрійович,
голова корпорації «Сварог Вест Груп»,
депутат Хмельницької обласної ради
«Чудова погода і прекрасний
захід зібрав нас на свято спорту, здоров’я
та приязні один до одного. Завдяки зусиллям корпорації «Сварог Вест Груп»,
яка є засновником ХРБФ «Зміцнення
громад», ми тепер маємо чудову
можливість щорічно бачитися на цьому турнірі. Сподіваюся, що антонінчани,
які зустрічають справжніх спортсменів,
учасники та гості сьогоднішнього свята отримають величезне задоволення
і масу позитивних емоцій від гри та від
спілкування один з одним».
Василик Тетяна Павлівна,
директор  ХРБФ «Зміцнення громад»
«Я дуже радий, що зміг взяти
участь у турнірі. Він був організований
на найвищому рівні. Щиро вдячний усім,
хто доклав свої зусилля для його проведення, тому що знаємо, у наш час важко
організувати подібний захід. Також хочу
зазначити, що присутні команди були
досить сильними противниками з хорошими тренерами. У майбутньому будемо сподіватися, що наші юні переможці
виростуть достойними спортсменами та
відомими зірками футболу».
Гордієнко Юрій Володимирович,
тренер команди ФК «Арсенал» (м. Київ)

і, для повноцінної прозорості процедури,
довірена особа, кому власне збираються
гроші. Під час вилучення зібраних коштів, в
присутності названих людей, складається
Акт
прийому-передачі
благодійних
внесків, де зазначається назва установи, в якій знаходилася скринька, сума
зібраної допомоги, прізвища та підписи
усіх сторін і дата проведення процедури. Після чого працівники благодійного
фонду передають кошти у банк, де 15% із
загальної суми вираховується на податок
з доходів фізичних осіб, а інші отримує
нужденний. При цьому він зобов’язаний
потім відзвітувати, на що витратив
отримані кошти.
ХРБФ «Зміцнення громад» за час
свого існування неодноразово використовував подібний спосіб збору грошей,
це давало можливість отримати бажані
результати.
Отож, якщо благодійні акції
проведені згідно усіх викладених вище
вимог, Ви можете не хвилюватися про
їхню правомірність і щедро жертвувати
доступну Вам суму.

Церковний дзвін

Редакція інформаційного вісника “Міцна громада“ започатковує постійну рубрику «Церковний дзвін». У співпраці з
Шепетівською Єпархією щомісяця буде подаватися інформація з уст духовного отця про церковні свята та святих людей.

Успіння Пресвятої Богородиці – шановане свято
православних християн
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ожне Богородичне свято –  це велика радість, радість перш за все від
того, що світ має цю святішу Особу; радість від того, що через Божу Матір
наша рідна земля, така близька і грішна,
відгукнулася на поклик небес, і небо
зійшло на землю; радість від того, що
вустами Божої Матері людство відповіло
Богу послухом, вірою і відданістю, і Господь став Людиною. Кожне свято Божої
Матері –  це радість про Господа, радість
і в тому, що у нас є Скоропослушниця і
Подателька радості. З радістю і торжеством, а разом з тим зі здивуванням 28
серпня ми молитовно переживаємо свято Успіння Пресвятої Богоматері.
О, дивне чудо! У гробі лежить Та,
Яка дала Джерелу життя – Христу – Свою
плоть. Пренепорочна Діва не могла уникнути смерті. Такий закон Божий і така
правда! Вона, чиста і нескверна Голубиця, Чесніша від херувимів і Славнійша за

серафимів, не уникла людської долі. Але
ми віримо, що Вона не залишила світу і
після Успіння Свого; Вона і нині жива, бо її
до життя повернув «во утробу Вселивийся приснодевственную».
Цю віру Церква висловлює в своїх
піснеспівах, називаючи гроб Богоматері
ліствицею до небес. Віра наша вчить, що
смерті немає, а є успіння, яке приводить
людину від одного виду життя – тимчасового – до іншого – вічного. У світлі такого
вчення багато речей у житті набувають
іншого значення. Саме життя отримує
новий зміст. По-новому сприймаються радощі та печалі, на які таке багате
життя кожної людини. Божа Матір була
земною людиною. Їй були відомі життєві
переживання. Вона уражалася серцем біля Хреста Свого Сина, страждала
Його стражданнями. Вона покірно несла Свій Богоматерній Хрест, пила чашу
страждань, зберігши до кінця днів Своїх

слухняність і відданість волі Божій.
Як радісно і знаменно, що біля Її
гробу ми не тільки вчимося всьому святому, вічному і спасительному, але й
отримуємо материнське благословення Пречистої Богородиці та Приснодіви
Марії. Вона обіцяла апостолам, а через
них і нам, перебувати з нами до кінця віку.
У пам’ять про цю обіцянку святі апостоли після Успіння Пречистої Божої Матері,
під час преломління хлібу, залишали за
столом місце для Неї, Благословенної, з
твердою вірою в Її невидиму присутність.
Віримо і ми, що Вона з нами, а
через Неї з нами і Син Її – Господь наш
– Ісус Христос, Який слухає Її молитви
і наші прохання, благословляє, карає,
врачує і прощає. Мати Божа! Молитвами
Твоїми позбав нас від усякого зла і врятуй
від смерті душі наші.
Секретар Шепетівської Єпархії
Прот. Роман Тишкун

С

акральні нотки духовної пісні зринули
з уст церковного хору і полинули високо вгору до неба, щоб почув їх Цар небесний і благословив на діла благі.
Так 2-го серпня розпочалася

служба у Свято Іллівській православній
церкві на честь Престольного свята у селі
Велика Медведівка Красилівського району. Ошатно вбрані місцеві жителі охоче
прийшли до храму, щоб розділити це свято усією громадою. Порадували своєю
присутністю і районний благочинний митрофорний протоієрей Володимир, благочинний красилівського округу, а також
протоієрей о. Сергій, ієрей о. Олександр
та ієрей о. Олег.
Для того, щоб організувати вдало свято, ХРБФ «Зміцнення громад»,
після розгляду незалежною комісією,
задовольнив прохання прихожан і надав фінансову допомогу у сумі 1 000

грн. У день свята менеджер з соціальних
проектів Олена Багінська від імені
адміністрації та колективу «Сварог Вест
Груп», а також ХРБФ «Зміцнення громад»
привітала прихожан із чудовим святом,
побажала Божого благословення, віри   у
їхніх серцях, любові до ближнього, миру
та злагоди у родинах.
Як уже знаємо, благодійний
фонд, продовжуючи кращі традиції
благодійництва корпорації «Сварог Вест
Груп», намагається не залишати поза
увагою духовну сферу, тому регулярно
підтримує церкви та надає фінансову допомогу. Так за липень ХРБФ «Зміцнення
громад» було виділено в загальній сумі
55 000 грн. Колектив фонду обіцяє, що
піклуватиметься про церкви і надалі та
докладатиме максимум сил, щоб разом
подолати усі негаразди та перешкоди.

- Щоразу ми збираємося у
цьому святому місці, щоб звершити спільну молитву на честь святого
пророка Іллі, відсвяткувати престольне свято «Свято-Іллівської церкви»
та подякувати Богові за дар життя,
за можливість не тільки жити, користуватися усім добрим, що є у цьому
світі, але й за дар творити добро та
залишати щось після себе, щоб інші
цьому раділи.
Настоятель церкви,
о. Віктор

В

наш час зустрічаються непоодинокі
випадки, коли дітей турбують зовсім
не дитячі проблеми, для вирішення яких
потрібні зусилля багатьох людей. Одним
із таких прикладів стала наступна ситуація.
На
адресу
Хмельницького регіонального благодійного фонду
«Зміцнення громад» прийшов листпрохання від батьків п’ятирічної Лінник
Юліани, дівчинки, яка хворіє на дитячий
церебральний параліч, спастичний тетрапарез з перевагою ніг. Юлечка потребувала коштів на оплату лікування
у
Львівському
спеціалізованому
реабілітаційному центрі, яких у неї, на
жаль, було не достатньо.
Незалежна комісія благодійного
фонду змогла виділити 2 500 грн., яких
на повний курс лікування не вистачило.
ХРБФ «Зміцнення громад» не зумів стати осторонь проблеми і було вирішено
встановити
благодійні
скриньки
в
торгівельних центрах, установах та аптеках м. Шепетівки та провести акцію «Врятуй життя дитини», яка тривала від 1 травня до 15 серпня 2011 року.
В результаті було зібрано
6127,50 грн., з яких було сплачено 15%
(у сумі 919,13 грн.) податку з доходів
фізичних осіб. Решту 5 208,37 грн. перерахували на рахунок матері Юлечки, через  який буде здійснена оплата повного
курсу лікування.
Сподіваємося,
що
здоров’я
дівчинки найближчим часом зможе покращитися.

Школи села набувають кращого вигляду

Н

іщо не вічне, все з часом старіє та
набуває гіршого вигляду. Не винятком стають і сільські школи,
які збереглися ще з радянських часів та
наразі знаходяться в аварійному стані.
У селі Іванівка Славутського
району Хмельницької області розташована загальноосвітня школа І-ІІ ступенів,
яка побудована ще у 1905 році. Вона
розміщується у двох корпусах, в одному
з яких навчаються діти 1-4 класів. Проте
умови для отримання знань у цій школі
не з найкращих. Приміщення збудоване ще в дореволюційні часи і потребує
оновлення. Вчителі та батьки закладу на
чолі з директором Миколою Васильовичем Матусцем звернулися за допомогою
до благодійного фонду «Зміцнення громад». Незалежна комісія розглянула запропонований лист-прохання і вирішила
виділити 3 000 грн. на заміну дверей,
оскільки старі не відповідали належному
стану.

ХРБФ «Зміцнення громад» уже
не вперше допомагає Іванівській ЗОШ
І-ІІ ступенів, за це зі словами вдячності
звертається до колективів корпорації
«Сварог Вест Груп» та благодійного фонду «Зміцнення громад» директор школи
Микола Васильович Матусець:
- Хочу щиро подякувати
Вам за Вашу роботу, яку Ви проводите на теренах України та у нашій
школі зокрема. Саме з Вашою допомогою ми змогли покращити наш
заклад, вдосконалити умови навчання та відновити застаріле. Нині
школа набула зовсім іншого, естетичного вигляду та стала приваблювати
відвідувачів і гостей. Класні кімнати
тепер відповідають належним умовам, яких так потребують маленькі
школярі. Дякуємо за допомогу та
підтримку, сподіваємося і надалі
тісно співпрацювати!

Ми вчимося

Результати акції

Духовність села не залишається поза увагою

К

олектив ХРБФ «Зміцнення громад»
порівняно молодий і намагається
постійно вдосконалювати свої знання та
навички. Тому кожен з працівників при
можливості відвідує спеціальні тренінги
та майстер-класи.
Одна із працівниць фонду Тетяна
Гамалінська нещодавно змогла поповнити свої знання у «Школі Фандрейзингу»
в місті Києві та відвідати ряд майстеркласів з питань залучення ресурсів у межах проектної діяльності організацій.
Тренером для учасників школи був Руслан Краплич – директор
Антикризової гуманітарної програми
Міжнародного фонду «Відродження», автор 15 книг, більшість з яких присвячені
фандрейзингу й розвитку неприбуткових
організацій.
Завдяки майстер-класам здобуто та систематизовано знання щодо
планування фандрейзингових кампаній
та благодійних заходів на написання мотивуючих листів спонсорам, ведення
переговорів з благодійниками, формуваня бюджетів, готування проектів та ін.
Здобуті навички та досвід наразі
активно передаються всьому колективу,
щоб робота ХРБФ «Зміцнення громад»
стала ще ефективнішою.
Довідка
Фандрейзинг (з англійської)
– залучення ресурсів для проведення
діяльності недержавних неприбуткових організацій; збір пожертвувань для
суспільних і благодійних організацій.

Ми у «Співдружності» благодійників

К

рокуючи в ногу з часом, Хмельницький регіональний благодійний фонд
«Зміцнення громад» намагається
відповідати усім вимогам сучасності.
Так, уже знаємо, що фонд має власний веб-сайт – http://
www.mitsna-gromada.
org.ua. На ньому доступна інформація про
діяльність
організації,
контакти та новини, які
регулярно оновляються. Кожен бажаючий, який має доступ до всесвітньої
мережі, може в будь-який момент ознайомитися з програмами благодійного
фонду.
Нині в Інтернеті також започатковано спеціалізований український портал «Співдружність» за адресою http://
news.mbfportal.com. Він був створений
Міжнародним благодійним фондом «Меценати Батьківщини» для того, щоб згуртувати усі благодійні фонди на одному

сайті з потрібною інформацією про власну діяльність. Таким чином, портал стане
чудовою пошуковою системою подібних
організацій. Це дасть змогу як нужденним, так і благодійникам дізнатися про
існуючі благодійні фонди та обрати для себе
найбільш оптимальний,
щоб реалізувати власний задум. На сьогодні
портал є інноваційним і
аналогів йому немає ніде у світі.
Відповідно, 27 липня представники ХРБФ «Зміцнення громад» були
запрошені на презентацію діяльності
порталу «Співдружність» у м. Київ
для того, щоб налагодити співпрацю.
Наш благодійний фонд радо прийняв
пропозицію і наразі бажаючі можуть
ознайомлюватися з інформацією про
діяльність не лише на офіційному сайті
фонду, але й за допомогою цього порталу.

П

Про новий молочний комплекс

ро будівництво та введення в
експлуатацію корпорацією «Сварог Вест Груп» нового сучасного
технологічного молочного комплексу у
с.Лотівка Шепетівського району ми неод-

норазово чули.   Адже тема відродження
галузі тваринництва на Поділлі є актуальною, і як повідомлялося нещодавно на
Урядовому Порталі, держава всіма своїми
діями та рішеннями буде підтримувати та
заохочувати реалізацію  проектів, які позитивно вплинуть на молочно-м’ясну галузь.
Про те, яким   планується новий
Лотівський комплекс та на який час заплановано його відкриття, ми вирішили
дізнатися, як то кажуть, з перших уст, в
директора департаменту тваринництва
корпорації Анатолія Паляниці.
Приїхавши на місце зустрічі, ми
потрапили на планову нараду керівників,
від дій яких прямо залежить дане
будівництво. Серед присутніх ми побачили Миколу Мугиля, Миколу Матвійчука,
Петра Харуся, Андрія Денисюка і, звичай-

но, самого Анатолія Паляницю.
Даний комплекс планується
ввести в експлуатацію уже у жовтні 2011
року. Він розрахований на 1200 голів
дійних корів, і стане одним з найбільших
не лише   в Хмельницькій
області, але й в Україні, повідомив Анатолій Степанович.
За його словами, в
результаті
такого
будівництва корпорація
«Сварог Вест Груп» зможе
збільшити виробництво
молока на 15-16 тонн на
добу. Також   А. Паляниця нагадав, що з 50 тонн
на добу, які корпорація
виробляє в даний час,
близько 15 тонн припадає
на першу сучасну ферму
на 1 тис. голів дійного стада у с.Велика
Медведівка
Шепетівського
району
Хмельницької області.
Директор
департаменту
тваринництва
додав,
що збільшення виробництва молока на
15-16 тонн на добу є
песимістичним прогнозом, і корпорація активно вивчає можливості
більш активного розвитку,
якщо
цьому
сприятиме  ситуація.
Щодо планів по
збільшенню кількості
дійних корів Анатолій
Степанович повідомив,
що в даний час при-

йнято рішення про закупівлю  телят у населення, при цьому він зазначив, що дотримання технологій годівлі та догляду
дозволить отримувати надої на рівні 6
тис. кг на голову в рік.
У
Лотівському
молочному
комплексі  так само, як і у Медведівському,
будуть використані сучасні технології
безприв’язного  утримання тварин та застосоване доїльне устаткування світового
лідера – шведської фірми «Деловай».
Планується спорудження семи
корівників та одного приміщення для
утримання телят, наразі усі роботи знаходяться на етапі завершення.
  
- Проте, не дивлячись на проведення робіт, ферма зараз є повністю
діючою, - додає очільник департаменту
тваринництва.
Оскільки молочно-товарне виробництво є одним із стратегічних
напрямків розвитку корпорації, то у
перспективі планується будівництво ще
не одного подібного   комплексу, а також

придбання  високопродуктивної племінної
худоби.
Нам залишається лише побажати якнайшвидшого втілення всіх планів та
відвідати урочисте відкриття комплексу  
найближчої осені.
Коли йде мова про державні дотації,
то говориться не просто про
виділення значної суми на галузь, а
про конкретні програми допомоги
виробникам. Є різні державні
програми: і доплати за молоко, і
відшкодування вартості будівництва
молочних ферм, і так далі. Якщо,
наприклад, фермер побудує комплекс
на 500 корів – йому компенсуватимуть
до половини вартості будівництва.
Така практика діє у більшості держав
світу. Якщо людина тримає 2-3 корови
і дає по 4 тони молока від корови на
рік – це хороша підмога у вирішенні
матеріальних проблем. Якщо
господар має 3 і більше корови, то при
купівлі доїльного апарату, йде майже
100-відсоткове відшкодування.
Володимир Пищалка,
заступник директора
Департаменту Мінагрополітики.
Врятувати молочну галузь країни
одноразовим виділенням грошей
не вдасться. В першу чергу, має
бути довготермінова, на 5-10
років державна програма, яка б
вимальовувала правила гри на ринку
молочного виробництва.
Анатолій Паляниця, директор
департаменту продукції
тваринництва корпорації
«Сварог Вест Груп».

Що принесла незалежність сільському господарству України
Теоретично Україна   здатна не
лише досягнути відповідних показників, а
навіть перевищити їх. Адже озвучені Миколою Присяжнюком обсяги виробництва м’яса чи молока є значно нижчими від
середньорічного показника по Україні
у 1985-1990 рр. Наприклад, олійних
уже зараз вирощується понад 10 млн.
т щорічно, а наш зерновий план значно
поступається річним зборам у Франції,
яка має у півтора рази менше посівних
площ.   Проте практично для досягнення
аграріями України анонсованих обсягів
виробництва потрібно було б проводити
діаметрально протилежно політику. Адже
в умовах ринкових відносин нарощування
виробництва у будь-якій галузі вимагає,
насамперед, економічної зацікавленості
виробника,
достатніх
інвестиційних
ресурсів для впровадження інноваційних
технологій, і найголовніше наявності
здорової конкуренції.
В України є величезний потенціал
виробництва сільгосппродукції. Доказ
цього - показники 1990 р. Водночас на
сьогодні Україна фактично перетворилася з потенційного експортера продуктів
харчування на імпортера. З-за кордону до
нас у значних обсягах ввозять м’ясні вироби, молокопродукти, овочі, фрукти, що
породжує скорочення вітчизняного виробництва як цієї продукції, так і засобів
праці, що були б задіяні під час її виготовлення. І це при тому, що 25% світових
запасів чорноземів - саме в Україні, а
частка сільського господарства у валовому прибутку країни становить 17%.
Перші спроби перетворень
У березні 1992 р. Верховна
Рада України прийняла постанову «Про
прискорення земельної реформи та
приватизацію землі». Проте цей документ
втілювався в життя непослідовно. Протягом 1992 р. паювання або акціонування
провели близько 4000 колгоспів. На
початку 1995 р. змінився   статус 8800
колгоспів (94 % загальної кількості), з них
паювання майна здійснили 8300 господарств. На їх базі виникло 6500 колек-

тивних господарств з правом власності
їх членів на частку майна (паю), а також
1200 селянських спілок і кооперативів,
175 акціонерних товариств.
Однак паювання та акціонування
колгоспів майже не зачіпало основного:
відносин
між
державою
та
сільськогосподарськими
підприємствами, а також виробничих
відносин всередині останніх. З паювання
та акціонування виключалася земля – основний засіб виробництва.  
22 червня 1993 р. прийнятий  
Закон України «Про селянське (фермерське) господарство», що гарантував хліборобам умови для самостійної
діяльності. Відповідно до нього, фермер
мав право самостійно реалізовувати свою
продукцію державі, іншим покупцям та
внутрішньому чи зовнішньому ринку. Також надавалася можливість користування
кредитами банків. Однак кожний господар повинен зважувати свої економічні
можливості. Для нормального розвитку
українському фермеру потрібна була сучасна техніка, зокрема, мала механізація.
Село чекало також всебічної підтримки
науки. Однак найбільшу підтримку мала
надати держава. Хоча даним правовим
актом передбачено створення ферм,
однак впровадження його в життя йшло
дуже складно. В середньому на один колгосп в Україні у 1991-1993 рр. припадало
2300 га землі, 700 колгоспників, в тому
числі 350 пенсіонерів. За таких умов,
частка землі, виділеної фермеру не перевищувала 3-4 га, 95 га йому треба додати
за рахунок членів колгоспу. Звідти і обурення колгоспників, ворожість до фермерства.
Середньорічне
виробництво
зерна в Україні за 1986-1990 рр. становило 47,4 млн.т. На жаль, у наступні роки
валові збори зерна мали стійку тенденцію
до зменшення. Так, середньорічні обсяги
виробництва зерна за 1991-1995 рр. становили  38,5 млн. т, 1996-2000 рр. — 27,1
млн. т, 2001-2005 рр. — 35,8 млн. т. В
2006 р. валовий збір зерна становив 34,3,

в 2007 р. — лише 29,3 млн. т.
В 2008 р., незважаючи на світову продовольчу, економічну та фінансову кризи,
Україна вперше зібрала  53,3 млн. т зерна.
Ученими Української академії
аграрних наук розроблено   проект
концепції Державної цільової програми
«Зерно України 2009-2015 рр.», якою науково  обгрунтовано доведення  щорічного
виробництва зерна   до 2015 р. до 80
млн. т, при середній урожайності зернових культур 52 ц/га, в тому числі пшениці
озимої — 54,8 ц/га, ячменю ярого — 44,9
ц/га, кукурудзи — 70 ц/га.
Що ми маємо сьогодні…
За  даними регіонів, під час жнив2010 р.  в Україні намолочено 41312 тис.т
зернових та зернобобових культур, які обмолочено на площі 14540 тис. га. Середня
врожайність – 2,84 т/га проти результату
2009 р. -  3,09 т/га.  У 2011р. в Україні намолочено 33748, 7 тис. т збіжжя, на площі
11061,9 тис. га. Середня врожайність
3,05 т/га.  
Кукурудзи на зерно одержано 11848 тис.т з площі 2587 тис.га за
середньої урожайності 4,59 т/га. Це становить 97% від запланованих до збирання 2670 тис.га. У 2009 р. урожайність
даної культури становила 5,02 т/га. Цукрових буряків накопано 14620 тис.т, з
площі 490 тис.га, це 99% від прогнозованих 496 тис.га. Середня врожайність –
29,8 т/га. У 2009 урожайність становила
31,3 т/га. Сої зібрано 1657 тис.т  з площі
1031 тис.га, що становить 97% від запланованих до збирання 1059 тис.га. Середня урожайність – 1,61 т/га.
У 2009 р. мали 991 тис.т з площі
600 тис.га за середньої врожайності 1,65
т/га. Насіння соняшнику одержано 7150
тис.т з площі 4438 тис.га, це 99,7% від
запланованих до збирання 4451,0 тис.га.
Урожайність –1,61 т/га, у 2009 – 1,58 т/га.
Проаналізувавши таку картину
справ, коли явно проявляється падіння
урожайності, залишається сподіватися
лише на плідний та щедрий 2011 рік.

Державні програми, спрямовані
на розвиток агропромислового
комплексу України, будуть
вдосконалюватися і мотивуватимуть
продуктивність праці у сільському
господарстві. Держава приділятиме
значну увагу розвиткові
інфраструктури українського села та
покращенню соціальних умов селян
Віктор Янукович, Президент
України

Ми створили державну зернову
кампанію, яка за півроку закупила
більше 500 комбайнів, і вони
ефективно будуть використовуватися
для проведення цьогорічних жнив.
Але ми плануємо протягом 3 років
забезпечити Державну продовольчозернову корпорацію ще 7 тисячами
комбайнів. Це дасть можливість
зібрати близько 15 млн тонн зерна
Микола Присяжнюк, Міністр
аграрної політики і продовольства
України
Забезпечення цінової стабільності
на продовольчому ринку і створення
додаткових гарантій для виробників
с/г продукції по збуту їхньої продукції
шляхом формування державного
аграрного фонду, збільшення
виробництва продукції рослинництва
і тваринництва шляхом часткової
компенсації вартості будівництва
тваринницьких ферм в комплексі з
виробництвом кормів, овочесховищ
має стати першочерговим завданням
України. Сьогодні потреба у
фінансовому забезпеченні становить
700 млн. грн. ($ 87,5 млн.).
Вадим Копилов, перший заступник
міністра економічного розвитку і
торгівлі України.

Подяка

Найкращі жінки
працюють у Сварозі

Стан Галина Іванівна, бухгалтер
з обліку паїв ТОВ “Сварог Буковина”

Професіонал

“Гаряче” фото

Шановний Андрій Андрійович Гордійчук!
Від себе особисто та від імені моєї сім’ї хочу висловити
Вам щиру подяку! Адже саме з Вашою допомогою я   сьогодні є
спеціалістом за фахом юриста та маю чудове місце роботи у дружньому колективі корпорації «Сварог Вест Груп».
Ще у 2006 році з Вашої ініціативи у місті Шепетівка
Хмельницької області проводилася олімпіада між учнями-одинадцятикласниками сільських шкіл Шепетівського району. Переможцям обіцяли у винагороду безкоштовне навчання у Національному
університету біоресурсів і природокористування України, що у
місті Києві. З усіма бажаючими я й собі вирішила випробувати свої
сили. В результаті успішно написала запропонований диктант з
української мови та тестування з історії України, виборола перше
місце і невдовзі стала студенткою. Як і було обіцяно, з Вашого розпорядження, оплату за навчання повністю взяло на себе ТОВ «Серединецьке» на чолі з Сергієм Анатолійовичем Філюком, яке є одним із господарств корпорації «Сварог Вест Груп».
З того часу минуло уже 5 років. Я закінчила університет і отримала вищу освіту за спеціальністю правознавство. Тепер настала пора пошуку робочого місця. Я звернулася до Тетяни Павлівни
Василик, яка є виконавчим директором ХРБФ «Зміцнення громад»
при корпорації. Мені запропонували роботу за спеціальністю.
Отож, знову там, де Ви безпосередньо відіграєте велику роль, я
змогла ще й працевлаштуватися.
Хочу зазначити, що Ваша допомога для мене була вкрай
необхідною й корисною, оскільки наразі я можу самостійно заробляти собі на прожиття, професійно самовдосконалюватися та будувати власну кар’єрну драбину.
Ще раз дякую! Сподіваюся, це лише початок і у майбутньому я докладатиму максимум зусиль, щоб виправдати усі надії та
щоб Ви ні на секунду не пошкодували, що колись допомогли мені.
Окремо хочу висловити слова подяки чудовим людям
Сергію Анатолійовичу Філюку та Тетяні Павлівні Василик за сприяння та допомогу!
З повагою та щирою вдячністю,
Тетяна Гамалінська

Тракторист Пахар М.С.
Корчицький масив, останній день
збору урожаю ранніх зернових.

Практичні навчання
з основ пожежної безпеки
28 липня 2011 року на базі одного з підприємств корпорації «Сварог
Вест Груп», а саме ВАТ «Шепетівська
реалбаза хлібопродуктів», пройшли
планові навчання з основ пожежної
безпеки.
Жнива для   хлібоприймальних
підприємств є періодом підвищеної
пожежної небезпеки. Такі чинники, як
висока температура повітря плюс велика кількість продукції та автомобілів
на території, які підвозять зерно, сприяють можливості загорань.
- Дані тренування є запланованими, погодженими із загальним   графіком проведення навчань у
м.Шепетівка. Їх метою є вдосконалення
роботи пожежних підрозділів та особового складу, а також ознайомлення з
особливостями об’єкту: де знаходятьКоськовецький
Олександр ся джерела водопостачання, шляхи
Андрійович працює комірником ТОВ «Кор- евакуації, відпрацьовуються всі мочик» комора №12.
Народився в 1957 році у   с. Хутір  
Шепетівського району. Після закінчення школи
вступає до Хмельницького технічного училища
№6 на спеціальність слюсар-зборщик, наразі
має IV розряд.
-   Добре пам’ятається 1980 рік, коли я
прийшов працювати, ще на той час у колгосп  під
назвою Ленінський шлях, який багато раз перейменовувався, мінялося керівництво, але мені
жодного разу і на думку не приходило змінити
місце роботи. Ось так уже більше 20-ти років
працюю на одному місці, - розповідає Олександр Андрійович.  
На плечі цього життєрадісного чоловіка
насправді покладено не малу відповідальність,
особливо під час гарячої пори.  В його обов’язки
входить контроль за прийомом зерна,   його менти для успішного гасіння можливої
пожежі, - під час бесіди повідомив нам
очисткою та збереженням.
- Багато що у роботі залежить саме від начальник СДПЧ №6 м. Шепетівки О.С.
колективу, а у нас він дружній, завжди можна по- Конос.
До проведення цьогорічних  
кластися на надійне  плече товариша. Дякувати
Богу, що працюємо у команді Сварогу. Кожно- навчань було залучено добровільну пого року поновлюється техніка, маємо достойну жежну дружину ВАТ «Шепетівська резаробітну плату, тому й працюємо з задово- абаза хлібопродуктів», два   відділення
ленням, показуємо високі результати, - додає СДПЧ №6   на автомобілях,   а також
службу газу, медичну службу, служпрофесіонал.  
Інформаційна корпоративна газета
“Свароже коло”
Адреса редакції:
пров.Подільський, 20, м.Шепетівка,
Хмельницька обл., 30400
тел./факс: (03840) 4-22-90
www.svarog-agro.com
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бу ДАІ,   службу РЕМУ та всі служби,
присутність яких передбачається під
час гасіння пожежі.
За словами Григорія Гнатюка,
голови правління ВАТ «Шепетівська
реалбаза
хлібопродуктів»,
для
хлібоприймальних підприємств такі
навчання завжди будуть актуальними.
Адже на їх території розташовуються
сушарки, які працюють на газу. Тому
навіть у інструкціях по їх експлуатації  
вказується про можливість загорання.  
Крім цього, такий досвід, необхідний,
тому що він   дисциплінує і пожежну
бригаду міста,  і наших працівників.
Нагадаємо, що за результатами підготовки хлібоприймальних
підприємств корпорації «Сварог Вест
Груп» до нового сезону велика увага
приділялася питанням протипожежної
безпеки. На сьогодні кожний склад
для зберігання зерна   підключений до

Для веселого настрою
Олігарх, у якого все вже є,
засмагає на пляжі. Раптом глянь Золота рибка. Він її хап і каже:
-  Ти, лускосяюча, ану швиденько придумала мені три бажання!!!

***

- Куме, моя жінка як залатає
мені штани, то навіть непомітно.
- Моя теж. Як випрасує мені
сорочку, теж непомітно.

***

                   
Дивляться блондинка і брюнетка фільм.
Брюнетка:
- Давай поспоримо на 100
гривень,що Майкл скинеться з моста?
- Я думаю,що не скинеться.
Скинувся Майкл з
моста,блондинка дістає гроші.
Брюнетка:
- Та не треба, я просто дивилась вже цей фільм.
- Та я також, але я не
думала,що він скинеться ще раз.

***

                 Дві подруги за столиком в
кафе :
- Я обожнюю природу!
- І це після того, що вона з
тобою зробила ?
   

пожежної сигналізації, що керується
з центрального пульта спостереження. Діє власна пожежна бригада із
працівників департаменту охорони,
у розпорядженні є власний пожежний автомобіль. Всі співробітники цієї
бригади застраховані та пройшли
спеціальні курси з основ пожежної безпеки.
Друк - офсетний, віддруковано у
ПП“Приватна друкарня”
Адреса друкарні:
м.Хмельницький, вул. Тернопільська
17/2А
Розповсюджується безкоштовно

          ***

Одеса. Родинна сварка:
- Ціля, я тебе благаю - давай
розведемося! У мене вже немає сили
більше так жити!
- Ні, Яшо, удовою взяв - удовою і залишиш.

***

    
Покупець ніяк не може зважитися купити пуловер і нарешті
звертається до продавця:
- Ви абсолютно впевнені, що
цей пуловер зроблений з чистої вовни?
- Не буду вас обманювати,
гудзики на ньому з пластмаси.
Газета заснована 14 грудня 2007 року.
Виходить 1 раз на місяць.
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