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ГОЛОВНА |  НОВИНИ

СХІДНИЙ КЛАСТЕР AGROGENERATION: СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ – ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО!

«Несемо відповідальність за все, що відбувається на орендованій землі», – кажуть генеральні
директори  Східного кластеру агрокомпанії  AgroGeneration.

Підприємства традиційно широко співпрацюють із сільськими громадами. Благоустрій сіл,
ремонт дитячих садків, шкіл, ФАПів, клубів, очищення доріг, будівництво дитячих майданчиків,
організація дозвілля – все це постійна робота, яку кожна агрофірма проводить щоденно.  Але в
кожного з підприємств є свій особливий   список добрих справ, який суттєво поповнився в
цьому році.

Дитячий табір «Барвінок» – для дітей пайовиків і співробітниківБарві

Агрофірми «Подолівська» і «Барвінківська» кілька років поспіль опікувалися дитячимБарві
оздоровчим табором «Барвінок», що розташований в селі Курулька Барвінківського району.Барві Барві
Допомагали приводити приміщення до ладу перед початком сезону, вирішували транспортні
проблеми. Але в цьому році через брак коштів в казні району постало питання про закриття
закладу оздоровлення. Генеральний директор агрофірми «Подолівська» Ігор Макаревич та
трудові колективи двох агрофірм вирішили – збережемо табір, дамо змогу дітям орендодавців і
співробітників провести літо яскраво.

Табір працював 3 зміни. Загалом відпочило більше двохсот дітей. Ми допомагали щодня –
навесні виїздили на суботники, ремонтували водогін, облаштовували територію. Влітку – і
смаколиками балували малечу, і гостей цікавих запрошували. А ще залучили
благодійників і викупили більшу частину путівок. З тим, щоб оздоровити дітей з
малозабезпечених, багатодітних родин, а також дітей воїнів АТО. Досі чую від людей за це
подяку – це надзвичайно приємно, – розповідає генеральний директор ТОВ АФ
«Подолівська» Ігор Макаревич.

Та не тільки табором опікувалися ці агрофірми. Не поділяючи мешканців селищ на своїх
пайовиків і чужих, взялися за розчищення доріг від снігу та ожеледі, відремонтували шкільний
автобус, придбали іграшки і меблі для дитячих садків.

Турбота про майбутні покоління

Пологове відділення у Валківській районній лікарні чекало капітального ремонту майже 30
років. Косметичні робили щороку, але це були напівміри. Цей медичний заклад надзвичайно
популярний в області – сюди приїжджають породіллі з Люботина, Нової Водолаги,
Коломацького району. Генеральний директор агрофірми «Лан» Сергій Байрачний був серед тих,
хто став ініціатором ремонту палат  для жінок.
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Це була своєрідна толока. Підприємці району об'єднали свої зусилля, і кожен з них
відремонтував по кілька палат в пологовому відділенні. СТОВ «Лан» виділив на це 70
тисяч гривень. Бо це ж турбота про наше майбутнє, – каже генеральний директор СТОВ
«Лан» Сергій Байрачний.

Капітально відремонтували не тільки палати, а й фойє, маніпуляційні, пологові зали, коридори,
санвузли. А ще за ініціативи агрофірми «Лан» були організовані безкоштовні медичні огляди
мешканців довколишніх сіл в Ков’ягах і  Черемушній.

Чужих дітей не буває.

Ігор Філімонов, генеральний директор агрофірми «Бурлуцьке», з посмішкою заходить на поріг
Площанської загальноосвітньої школи – відремонтований ганок, нові вікна і покрівля. Все це –
допомога агропідприємства.

  - Коли почув від своїх співробітників і пайовиків, що в школі в дощ уроки не проводять, бо
стеля тече, а взимку діти в шубах сидять, бо з вікон тягне, був шокований. Поступово стали
приводити приміщення до ладу. Спочатку відремонтували стелю, потім щаблі біля входу. В
цьому році поставили 15 нових великих вікон. Тепер школа – як іграшка, - каже   генеральний
директор ПОСП «Бурлуцьке»  Ігор Філімонов.

Турбота про сільські школи і дитячі садки  постійна і в інших агрофірмах.

СТОВ Агрофірма «Україна Нова» працює під гаслом: «Сійте добро і воно повернеться Вам
сторицею». Зі слів генерального директора  Миколи Тарасенка, в цьому році агрофірма свою
підтримку націлила  на заклади сільської медицини,  освіти та футбольної  команди «Хармелія».
Футбольна команда в цьому році посіла друге місце в першості Первомайського району і їй
були вручені  срібні медалі.

Спільно з Олексіївською сільською радою проводяться   роботи по ремонту приміщення де
розташується амбулаторія сімейної медицини. Виділено кошти для обладнання теплих туалетів
в школі, придбання ліжок, матраців та подушок   для дитячого садочку. Для занять фізичною
культурою і спортом   в п’ять шкіл Первомайського району передано спортивний інвентар:
футбольна форма, м’ячі, сітки для воріт, лижі, гантелі, обручі та інше.   

Не залишається без уваги і творча молодь Первомайського району. Ми працюємо задля
майбутнього України. Нами підтримано учасників ХІІ Всеукраїнського турніру юних журналістів,
де команда Первомайського району посіла почесне четверте місце.

Не залишились без уваги і люди агрофірми старшого покоління. Для них проведена підписка
на районні періодичні видання та газету «Слово ветерана».

За ініціативи генерального директора ТОВ АПК «Донець» були відремонтовані ганок і фойє
Петрівської загальноосвітньої школи, що працює в Балаклійському районі. Постійно піклується
про школи Глухівщини і генеральний директор ТОВ «Агрозем»  Олег Братущак. Керівники цих
агрофірм про проблеми селян знають не з чуток, вони бачать їх щодня, розуміють.

Крім того, очільники підприємств сприяють духовному розвитку місцевих жителів —
допомагають в організації культурно-масових заходів, від етнофестивалів, що стали модними
останніми роками на Харківщини, до Днів села. Керівники підтримують розвиток місцевого
футболу. А в цьому році вперше, завдяки  агрокомпанії AgroGenertion, Міжнародний фестиваль
документального кіно про права людини Docudays UA завітав до сіл і показав на великому
екрані фестивальні стрічки у Великобурлуцькому, Первомайському, Валківському,
Близнюківському і Балаклійському районах.
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Про людей дбаємо – село розвиваємо

Головним напрямком   у своїй соціальній роботі керівництво агрофірм вважає комплексний
розвиток села:

  - Буде господарство працювати – підуть в село гроші. Будуть гроші – почне розвиватися
інфраструктура, - каже генеральний директор ТОВ АПК «Зачепиліське» Ігор Сафронов. – Ми
активно допомагаємо місцевим мешканцям, виділяємо техніку, щоб наші пайовики могли на
пільгових умовах   зорати землю чи зібрати врожай. Ми навчаємо, консультуємо, надаємо
юридичну підтримку щодо перезаключення договорів оренди землі чи вступу в спадщину. Ми
опікуємося клубами, школами, ФАПами.  Ми зацікавлені в розквіті села. Ми робимо все, щоб він
відбувся якомога раніше.

Агрофірми, що входять до складу агрокомпанії   AgroGeneration, як правило – найбільші
платники податків в селі. І тому найбільше допомоги надають саме вони. Голови сільрад
постійно співпрацюють з керівництвом агрофірм, бо знають: будь-яке питання, що стосується
проблем села, стосується і соціально відповідальних підприємств агрокомпанії  AgroGeneration.

В кінці року діти усіх орендодавців і співробітників агрофірм Східного Кластеру агрокомпанії
AgroGeneration отримали солодкі подарунки.   Це вже традиція – піклуватися про родини   тих,
хто довірив компанії свою земельну ділянку. І таких добрих традицій щороку стає все більше. Бо
тільки там земля родить, де дбають не лише про неї, але й про тих, хто живе поруч.

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ТЕМОЮ

30.08.2019

ПОНАД 68 МЛН ГРН.ROSHEN ІНВЕСТУВАВ У СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ У ПЕРШОМУ ПІВРІЧЧІ 2019Р.

ROSHEN займає активну соціальну позицію і сприяє розбудові стабільного й успішного
суспільства.Корпорація реалізує масштабні та системні благодійні і соціально-культурні
проекти.

06.08.2019

РОЗПИСАНІ СТІНИ У ЛІКАРНІ – ЦЕ ЕФЕКТИВНА КОЛЬОРОТЕРАПІЯ ДЛЯ ДІТЕЙ

У четвер, 1 серпня, у Хмельницькій міській дитячій лікарні відбулася презентація капітально
відремонтованого крила хірургічного відділення, стіни у якому розписали за дизайнерським
проектом фарбами компанії «Снєжка-Україна» в рамках всеукраїнського соціального проекту
«Кольоровий світ дитинства».

20.06.2019

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ТА LIFECELL ПІДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ ЩОДО
РОЗВИТКУ SMART CITY ПРОЕКТІВ

На офіційній зустрічі в Харківський міській раді міський голова Харкова Геннадій Кернес та
головний виконавчий директор lifecell Ісмет Язиджи обговорили напрямки поглибленої
співпраці між містом та діджиталоператором.

08.06.2019

«АРТЕРІУМ» МОДЕРНІЗУВАВ ДИТЯЧІ ОПЕРАЦІЙНІ У ЛЬВОВІ
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За участі Корпорації «Артеріум» дві дитячі операційні в Західно-українському спеціалізованому
дитячому медичному центрі були облаштовані відповідно до європейських рекомендацій – там
були встановлені спеціальні автоматичні двері. Про це повідомаляє arterium.ua
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