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вінШУвАння ХЛіБороБів

-  Без перебільшення немає такої професії 
і такої праці, з якими було б тісніше пов’язане 
наше життя – усіх без винятку, - мовив, від-
криваючи урочистості заступник голови РДА 
Євген Зубенко. - В непростих умовах ви 
працюєте від зорі до зорі, забезпечуючи нам 
хліб і до хліба. Завдяки наполегливій, само-
відданій праці, ви зростили гідний врожай 
зерна, овочів та інших сільськогосподарських 
культур, стабілізували ведення тваринництва, 
створили міцну сировинну базу для підпри-
ємств харчової та переробної промисловості, 
переконливо довели, що вмієте господарюва-
ти на землі, - за це ми висловлюємо всім тру-
дівникам полів та ферм нашу щиру вдячність 
і земний уклін.

Участь у святкуванні перших керівників 
району, як зазначив голова ради сільськогос-
подарських підприємств району, голова СПП 
«Дружба» Анатолій Степанов, є  свідченням 
дбайливого ставлення влади до проблем 
аграріїв, їх активній підтримці у вирішенні 
актуальних завдань галузі, піклуванню про 
сільське населення. Саме про це говорив у 

виступі досвідчений управлінець сільського 
господарства - заступник голови райдержад-
міністрації  Євген Зубенко. Про ефективний 
розвиток важливої галузі мовили у вітальному 
слові голова райдержадміністрації, заслуже-
ний працівник сільського господарства Леон-
тій Кричкевич і голова районної ради Михайло 
Марчук. Вони ж вручили районні відзнаки 
з нагоди свята кращим аграріям. Спільне 
розпорядження районної ради та районної 
державної адміністрації про відзначення 
кращих працівників сільського господарства з 
нагоди професійного свята – Дня працівників 
сільського господарства виголосила заступ-
ник керівника виконавчого апарату районної 
ради – керуюча справами Ольга Ярощук.

До речі, Михайло Володимирович разом із 
Жорнищенським сільським головою Сергієм 
Кучером брав участь у складі делегації Во-
лині в урочистостях з нагоди свята у столиці 
України – Києві. Депутатський корпус району, 
керівники місцевих органів самоврядуван-
ня докладають багато зусиль для розви-
тку аграрного сектору економіки, розквіту 
сільських територій, поліпшенню добробуту 
селян. А залучення інвестицій, прихід в села 

надійних інвесторів свідчить про відродження 
слави хліборобського краю. 

За сумлінну працю, вагомий особистий вне-
сок у збільшення виробництва сільськогоспо-
дарської продукції, високий професіоналізм і 
з нагоди Дня працівників сільського господар-
ства велика група трударів відзначена нагоро-
дами. Про частину з них – ми розповідали у 

попередньому номері часопису. Відзначу, що 
й цьогоріч їх перелік чималий. Вже традиційно 
до свята Ківерцівське районне управління аг-
ропромислового розвитку і президія районної 
профспілкової організації праців-
ників АПК  за наслідками роботи 
колективів сільськогосподарських 
формувань по завершенню сіль-
ськогосподарського року по ви-
робництву продуктів рільництва і 
тваринництва відзначають трудо-
ві колективи: СГВК ім.Шевченка 
– голова Степан Войтович, ТзОВ 
«Серпанок» - Олександр Федін-
чик, ТОВ «Фелікс-Агро» - Павло 
Давидюк, ТОВ «Олика-Агро» - 
Галина Воскобойнік, СФГ «Об-
рій» - Олександр Ройко, СФГ 
«Козацьке» - Олег Сапіжук, СФГ 
Марії Крук, ФГ «Золота нива» - 
Анатолій Сокол. 

За досягнення найкращих 
показників у праці і багаторічну 
сумлінну працю в галузі сільсько-

господарського виробництва, як зазначила 
голова РР профспілки працівників АПК Марія 
Каліш, відзначені керуючий відділком ТзОВ 
«ВВ Агро» с. Човниця Ігор Ковальчук, сви-
нарка СГПП «Дружба» Зоя Костєва, меха-
нізатори господарств «Мир», «Мрія», «Про-
мінь», «Олика Агро», «Фелікс-Агро» - Руслан 
Пшоняк, Ігор Калецький, Василь Ромашко-
вець, Віктор Жакун, Микола Харкевич. Серед 
нагороджених – голова асоціації фермерів 
району Василь Хоровець, голова ФГ «Бджо-
лина ферма Гаївка» Віталій Приймак, на-
чальник відділу економічного аналізу УАПР 
РДА Наталія Тутейко, колишні керівники КСП 
ім.К.Маркса та ім. Дзержинського - Василь 
Марчук і Федір Ладанчук, ветеран праці Марія 
Мельник, водії ТзОВ»Серпанок», ВАТ «Ківерці 
РТП», ТОВ «ВВ Агро» - Валерій Мартинюк,  
Віктор Ніколайчук, Володимир Данилюк. Наго-
роди вручені також Заслуженим працівникам 
сільського господарства Леоніду Мартинюку 
і Ганні Козак із КСП ім. Калініна, завфермою 
СГВК «Україна» Олександр Пилипчук.         

 Відзначені профспілкові активісти Вален-
тина Адамюк, Володимир Коваль, Григорій 
Степанов. За підсумками трудового змагання 

на збиранні зернових переможцями визнано 
ТОВ «Фелікс-Агро», ТзОВ «Серпанок», СГВК 
ім. Шевченка. Серед екіпажів збиральних 
агрегатів – комбайнерів Віктора Семешка, 
Ігоря Шеремету, Ярослава Майданюка. Та, 
певно, скільки б ще прізвищ не називалося, 
не перелічити всіх тих, чиєю працею ство-
рюється добробут краю. Усім їм щирі слова 

подяки адресували на урочистостях  голова 
Олицької селищної ради Олена Кашевська, 
начальник управління Держкомзему у Ківер-
цівському районі Ігор Левчик,  директор ПП 
“Олика-Агро” Галина Воскобойник,  голова 
асоціації фермерських господарств в районі 
Василь Хоровець, який висловив щиру подяку 
Володимиру Федоровичу Жгутову за підтрим-
ку свого часу фермерського руху в нашому 
районі; представник особистого селянського 
господарства с. Покащів Зінаїда Свинцицька, 
яка на урочистостях в Олиці висловила подя-
ку обласним керівникам за фінансування Про-

грам по сільському господарству і Небесному 
керівнику – за плодоносні пшеничні поля і спів 
солов’я над ними. А в Луцьку вона отримала 
минулої суботи доїльний апарат, що значно 
полегшить її працю. Серед нагороджених - і 
виконавчий директор ТзОВ «Фелікс-Агро» 
Павло Давидюк, колектив якого є взірцем 
вдалого господарювання на землі. 

Голова  обкому  профспілки  працівників  аг-
ропромислового  розвитку Ростислав Чернюк 
передав вітання голови ОДА Бориса Клімчука 
і вручив нагороди кращим представникам 
галузі. Додав вітань і відзнак і менеджер по 
збиранню молока ВАТ “Рожищенський сирза-
вод” Андрій Гапонюк. 

 Тож велика вдячність усім  за хлібороб-
ську працю, за вирощений врожай. Нехай 
тепло ваших рук та сердець, віддане землі, 
проросте важким колоссям, квітучим садом, 
багатим і щедрим урожаєм. Здоров’я міцного 
вам, шановні хлібороби, на довгі роки. Божого 
благословення, вагомих здобутків, достатку. А 
піднесеного святкового настрою присутнім до-
дали аматори сцени РБК ім. Ковальова М.П. 
– народний ансамбль «Барвінок». 

Минулої суботи урочистості відбулися в 
обласному музично-драматичному театрі ім. 
Т. Шевченка.

Хліборобське свято зібрало у залі понад 
800 волинян з районів та сіл. Аграріїв приві-
тали представники місцевої влади.  Зокрема, 

голова ОДА Борис Клімчук зазначив: «Розви-
ток аграрної галузі в нашій країні – це стабіль-
ність та впевненість у майбутньому. Кожен із 
нас знає, що село годує усіх.  Тому важливо, 
аби той, хто працює на землі, мав повне пра-
во бути господарем на ній».

Він процитував Президента України Віктора 
Януковича: «Земельна реформа повинна 
захищати насамперед інтереси селян. Земля 
належатиме господарю… Нині аграрний 
сектор України демонструє високі темпи 
зростання. За 10 місяців цього року аграрне 
виробництво зросло майже на 17%. У цьому 
році Україна твердо закріпила за собою зван-
ня провідної зернової держави світу, адже ми 
зібрали понад 50 млн. тонн зерна».

Борис Клімчук повідомив, що сьогодні на 
окремі види харчової продукції Україні вдалося 
домовитися з Євросоюзом про збільшення 
квот. Така домовленість передбачає поступо-
ве їх підвищення упродовж перших 5 років із 
зоною вільної торгівлі. Мова йде про такі про-
дукти як курятина, зерно та олія.  «Україна має 
шанс, і цей шанс – в аграрному виробництві! А 
завдання влади – допомагати людям, які пра-
цюють на селі. Необхідно сприяти насамперед 

аграрному бізнесу, аби люди змогли  працюва-
ти на землі», - наголосив Борис Клімчук.

А напередодні Дня працівників сільського 
господарства ще 33-м власникам особистих 
селянських господарств, які утримують 3 і 
більше корів, а також є кращими здавача-
ми молока, подаровано доїльні апарати.  
Урочисто фермерам передали обладнання 
голова ОДА Борис Клімчук, його заступник 
Віталій Карпюк та голова обласної ради 
Володимир Войтович на сільськогосподар-
ському  ярмарку.

  «Дорогі селяни! Велике вам спасибі, 

що ви працюєте на селі, розвиваєте нашу 
аграрну галузь. Робота сільського трудів-
ника - важка. Мені приємно, що сьогодні 
всі разом можемо з гордістю сказати, що 
влада не словом, а ділом допомагає вам. 
Ви безкоштовно отримали  доїльні апарати. 
Їх придбано за гроші обласного бюджету 
та завдяки нашим сумлінним платникам 
податків», - підкреслив голова облдержад-
міністрації.

   Борис Клімчук у спілкуванні з фермерами 
згадав слова Прем’єр-міністра України, який у 
вересні з робочою поїздкою відвідав Волинь: 
«Микола Азаров сказав, що поки в нашій 
державі будуються крупнотоварні ферми, 
волиняни годують українців. Це так, адже 
волинська продукція і сировина користуються 
попитом».

Любов до землі, терпіння і витримка 
притаманні хліборобам. А ще – природ-
на мудрість, невсипуща працездатність. 
«Воістину, якщо є врожай, то у народі – 
мир і спокій», - переконана директор ПП 
“Олика-Агро” Галина Воскобойник. І дай 
Боже мудрості керівникам найвищих рівнів, 
щоб державна політика спрямовувалася на 
відродження українського села, бо це не 
лише основа стабільності держави, гарантія 
її незалежності, конкурентоспроможності. А 
майбутнє села – все таки за крупно товар-
ним виробництвом.  Село – одвічне та неви-

черпне джерело духовної краси і могутності 
українського народу. Як поділилася під час 
урочистого святкування незмінний керівник 
господарств ім. Кірова, «Надія» Емілія Сте-
панівна Тимченко, яка вже 44 роки віддала 
аграрній галузі, День працівників сільського 
господарства в її родині – це велике свято. 
«Воно в нас як Паска, коли заздалегідь го-
туємося, збираємося усією родиною. Адже 
стільки зусиль віддано хліборобській праці 
на землі і задля людей». 

Пишаються ківерчани Заслуженими 
працівниками сільського господарства. Це 
звання носять Леонтій Дмитрович Крич-
кевич, Олександр Григорович Столярчук, 
Ганна Володимирівна Козак, Володимир 
Панасоович Гончарук, Леонід Миколайович 
Мартинюк, Микола Романович Касюрак. Тож 
нехай хліборобському роду ніколи не буде 
переводу. Земля ж  віддячує дбайливим і 
працьовитим.

Людмила ОЛІЩУК. 

Фото автора з урочистостей 
в селищі Олика.  

День працівників сільського господарства – свідчення того, що не перево-
диться селянський рід, а праця відданих українській землі трударів належно 

поціновується. Урочистості, як і годиться, проходять у час, коли в основному 
завершені усі роботи на полях, городах, коли після натрудженої праці у будь-яку 

погоду і пору просто неба сільські трударі тішаться щедрими врожаями. Шану 
за невтомну працю і щедрість їхньої душі, теплоту сердець і сумління віддають і 
у нашому районі. Вже традиційними стали святкові зібрання, що приурочені про-

фесійному святу. Цьогоріч вони проходили в Будинку культури селища Олика. 


