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ПОДІЇ 2020
РОЗВИТОК ДИТЯЧОГО ДОЗВІЛЛЯ
Початок 2020 року ознаменувався меценатською допомогою для
ГО «Олімпік скул». Від імені ТОВ «УІФК-Агро» було вручено спортивний
інвентар. Юні гімнастки відразу продемонстрували, для яких вправ та
елементів даний блок є найбільш зручним.

ПОДІЇ 2020
ІНКЛЮЗИВНИЙ ЦЕНТР
Згуртована благодійна акція на ТОВ «УІФК-Агро» допомогла фахівцям
Інклюзивного центру придбати необхідні розвиваючі засоби, а також
Створити інформаційний ролик про заклад:
https://www.facebook.com/uifkagro/posts/2575819962664354

ФІНАНСОВА ДОПОМОГА
ЗРАЗКОВО ТАНЦЮВАЛЬНОМУ КОЛЕКТИВУ «РОВЕСНИК»
КОРЖІВСЬКА ШКОЛА
За кошти ТОВ «УІФК-Агро» були придбані полікарбонатні листи для школи.

ПОДІЇ 2020
НАЛАГОДЖЕННЯ ВІДНОСИН З ЖИТЕЛЯМИ с. КОРЖІ
Останній тиждень зими ознаменує початок
Масляної
2020.
За
ініціативи
нашого
керівництва та отця Ніколая, колектив ТОВ
«УІФК-Агро» теж долучився до відзначення
даної події. На жаль, погодні умови внесли
суттєві корективи у початкову програму
святкування,
тому
довелося
діяти
ситуативно.
Уранці парафіяни завітали на служіння до
церкви, яка знаходиться на території
підприємства. А потім їх чекав святковий
стіл у нашій їдальні. Прозвучала молитва
благословення й у дружній, теплій атмосфері
розпочали куштувати млинці.
Парафіяни ділились знаннями про традиції,
які зазвичай дотримуються у цей день. Наші
працівники із задоволенням пізнавали нове.

ПОДІЇ 2020
«ОВОЧЕВИЙ БУМ» ДЛЯ ДИТЯЧОГО САДКУ «ЯЛИНКА»

Представники ТОВ «УІФК-Агро» дошкільному навчальному закладу «Ялинка» передали: 600 кг
картоплі; 200 кг моркви; 300 кг капусти. За словами працівників садочку дана допомога є дуже
важливою!

ПОДІЇ 2020
ЄДИНА КРАСА – ЗДОРОВ'Я

ТОВ «УІФК-Агро» виступило меценатом у проведенні стоматологічного огляду дітей дошкільного
віку та школярів молодшої школи. Інформування та застереження про недбайливе ставлення до
ротової порожнини має вже сьогодні виховати у дітей корисну звичку, яка мінімізує ризики
захворювання зубів у майбутньому. Для цього дитячий стоматолог провів огляд кожної дитини та
надав відповідні рекомендації щодо лікування зубів. І щоб закріпити матеріал від ТОВ «УІФКАгро» для більш ретельного догляду за зубами були подаровані стоматологічні набори: зубні
щітки, зубна паста та щоденники для чищення зубів.

ПОДІЇ 2020
НЕ СЛОВАМИ, А СПРАВАМИ
ТОВ «УІФК-Агро» у 2018 році заснувало щорічну акцію підтримки
орендодавців віком 80+ років. Наприкінці осені 2019 року, продуктові
набори отримали жителі Коржівської, Яблунівської, Гостролуцької
сільської ради та м. Березані – понад 150 осіб.
У цьому році відбулося поповнення у нашій родині – додалися жителі
сіл Волошинівки та Борщів. ️Враховуючи умови поточної ситуації, що
склалися у світі та у нашій державі, дана акція є актуальною як ніколи.
Адже люди поважного віку мають перебувати зараз вдома і зовсім не
виходити на вулиці своїх населених пунктів.
Дотримуючись усіх вимог карантину, працівники ТОВ «УІФК-Агро»
завітали до 56 жителів сіл Волошинівки та Борщів. Куди б не заходили
нас радо вітали, адже такий захід для них був у дивину. Теплі розмови,
слова вдячності та приємні посмішки і чудова весняна погода – хоч
трішки затьмарили щоденні новини про поширення хвороби.
Можливо, це і є найкращі ліки. .

ПОДІЇ 2020
БОРОТЬБА З ПРИРОДНИМ ЛИХОМ

ТОВ «УІФК-Агро» оперативно відреагували та власною технікою розчистили проїжджу частину.
Ще одні наслідки пилової бурі. Поширення вогню було миттєвим. Вітер та сухий бур'ян зробили
своє. До гасіння долучилися усі наявні районні ресурси. Дякуємо кожному.

ПОДІЇ 2020
ВОНИ – ГЕРОЇ НА ВСІ ЧАСИ!
Вони – ветерани Другої світової війни. Низький уклін кожному з них!
Те, що бачили вони нам краще лише читати з книг або чути з їхніх
розповідей. І робити раціональні висновки, адже «виграти війну не
означає отримати бажаний мир». Ідеологія, світогляд та цінності, за
які «героїчне» покоління віддало свої життя важко віднайти сьогодні.
Циклічність історії грає злий жарт з сучасниками. Але не слід
забувати про відданість ветеранів і підтримувати їх не лише словом...
За традицією, на початку травня працівники ТОВ «УІФК-Агро» з
великим бажанням відвідують ветеранів Коржівської, Гостролуцької
та Яблунівської сільських рад. Звичайні базові продуктові набори зі
смаколиками мають стати у пригоді для людини поважного віку.
Всього їх залишилось 34. І стан у кожного різний… Проте для них
значення має ставлення та спілкування. Більшість з ветеранів
прагнуть поділитися своїм життєвим досвідом, що ми з вами жили під
мирним небом.

ПОДІЇ 2020
ДОПОМОГА БУДИНКАМ ПРИСТАРІЛИХ

ТОВ «УІФК-Агро» уже неодноразово надавало кожному з будинків
пристарілих. Цього разу наші представники: фінансовий директор Маргарита
Борисенко та маркетолог Дмитро Новіков передали завідувачам необхідні
засоби особистого захисту та гігієни, а також до Дня пам'яті та примирення
створили невелике свято солодощів і фруктів. Влітку працівники передали
150 кг помідорів і солодких кавунів, а перед новорічними святами
подарували святковий солодкий стіл.

ПОДІЇ 2020
ОСОБЛИВІ «КОНСТРУКТОРИ» ДЛЯ ЮНИХ ДОСЛІДНИКІВ
ТОВ «УІФК-Агро» проявило ініціативу і
запропонувало
«Академії
Професій
Майбутнього» (м. Березань) використати
менш сучасні комп'ютери на заняттях.
Директор
Академії
Максим
Перцов
запропонував їх застосувати як своєрідний
конструктор. Юні дослідники зможуть
безпосередньо
вивчати
будову
комп'ютера,
самостійно
складати
і
розбирати їх на деталі, розуміти принцип і
процес роботи. У рамках цієї акції,
директор ТОВ «УІФК-Агро» Дітріх Трайс
завітав до Гостролуцького НВК. Для
учнівського та педагогічного колективу
було передано 3 ПК, книги для загального
розвитку та фізична карта світу, які будуть
використовуватися
у
навчальних
та
професійних цілях.

ПОДІЇ 2020
ПОДАРУНКИ ДЛЯ ЮНИХ ГІМНАСТОК

До школи гімнастики «Софія»,на одне з тренувань завітала фінансовий директор Маргарита
Борисенко і передала вітання від ТОВ «УІФК-Агро» у вигляді спортивних брендованих сумок.

ПОДІЇ 2020
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ НОВОЇ СТЕЛІ У ЯБЛУНІВСЬКІЙ ШКОЛІ

Уже два роки поспіль, ТОВ «УІФК-Агро» надає матеріальну підтримку Яблунівській школі в
оновленні навчальних кімнат і коридорів: було змінено підлогу, утеплено стіни. ТОВ «УІФК-Агро» у
цьому році надало підтримку Яблунівській школі у ремонті стель. Необхідні будівельні матеріали
були профінансовані нашим підприємством.

ПОДІЇ 2020
«Ллється пісня на просторі...»

ТОВ «УІФК-Агро» неодноразово сприяє культурному збагаченню
жителів сіл, де орендує землі. У с. Григорівка є
талановитий і згуртований колектив «Горлиця», який живе
своєю улюбленою справою і славиться не лише в межах
Баришівського району. Так нещодавно їх запросили подарувати
свої чудові музичні виступи у Поліському національному
заповіднику. Маючи деякі труднощі з транспортом, ТОВ «УІФКАгро» надало автобус і проспівфінансувало дану поїздку.

ПОДІЇ 2020
ОНОВЛЕНА «ТРУБІЖ-АРЕНА»

Активісти Євтушенко Микола, Гопкало Ігор, Науменко Віктор та Дудка Сергій завзято отримали
бажаний грант у проєкті «11х11 чемпіонів. Футбол заради розвитку молоді та регіонів». На дані
кошти необхідно було встановити автоматичну систему поливу, але розпочавши роботи на
футбольному полі, стало зрозуміло, щоб досягти європейського рівня для даного стадіону
потрібно було провести комплексне оновлення території та газону. Зусилля волонтерів, активістів
і ТОВ "УІФК-Агро" стали ключовими у відбудові «Трубіж-Арени».

ПОДІЇ 2020
ВІТАННЯ З ДНЕМ СІЛ

Традиційно, 14-го жовтня, громади сіл Гостролуччя і Яблуневого відзначають День села.
Враховуючи умови адаптивного карантину, створити свято солодощів та активних розваг від ТОВ
«УІФК-Агро» у цьому році не було можливості. Проте подарунки та вітання ніхто не скасовував.
Представники ТОВ «УІФК-Агро» передали 10 теплих ковдр та 19 подарункових сертифікатів для
відзначення довгожителів і сімей з новонародженими.

ПОДІЇ 2020
ПІДТРИМКА ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ
Щоб забезпечити ефективну та оперативну
ліквідацію надзвичайних ситуацій потрібно мати
оптимальну матеріально-технічну базу. Адже робочі
дні, на жаль, бувають перезавантажені викликами,
де питання «життя чи смерті» йде налічені хвилини.
Тому поновлення ресурсів і інструментів має
відбуватися на регулярній основі.
Бажаючи підтримати місцеві пожежно-рятувальні
частини смт. Баришівка та м. Березані, директор
ТОВ "УІФК-Агро" надав фінансово-речову допомогу.
На професійні потреби передано рукав та 380 л
пального (190 л дизпаливо і 190 л бензину). У ході
діалогу
з
керівником
частини,
Лисенком
Костянтином, були обговорені варіації подальшої
співпраці з метою вдосконалення існуючого
автопарку та мтз.

ПОДІЇ 2020
ЕКІПІРУВАННЯ ДЛЯ СК «НАГА»
Для дітей Яблунівської сільської ради
було відкрито СК «NAGA», тренер
Богдан
Новицький.
Секція
є
популярною серед мешканців сіл.
Діти із задоволенням відвідують
тренування.
Представники
ТОВ
«УІФК-АГРО»
завітали на одне з них. Такої
дисципліни та уважності з боку
дітлахів зараз складно віднайти.
Чітке та синхронне виконання вправ
– підтвердження того, що такі секції
мають бути в селах. Ми ж, звичайно,
для
урізноманітнення
тренувань
передали необхідні засоби: ракетихлопушки, лапи і маківару.

ПОДІЇ 2020
ПРОДОВОЛЬЧА ДОПОМОГА КОРЖІВСЬКІЙ ШКОЛІ ТА ДИТЯЧОМУ САДКУ

Директор Дітріх Трайс разом з в.о.
старости
Коржівського
старостинського округу відвідали
місцеву школу та дитячий садок.
Кожному з закладів було передано
овочі (картопля, цибуля, капуста,
морква, буряк).
Таким чином, вартість обідів для дітлахів стане зовсім мінімальною і
питання запасів буде вирішено на період зими.
Звичайно, основним аспектом є навчання в умовах карантину.
Головне, щоб усі дотримувались вимог і чітко слідкували за своїм
станом здоров'я.

ПОДІЇ 2020
ПОТРІБЕН ЯК ПОВІТРЯ
Проблема зручного дизайну споруд і будівель громадського
користування є наріжним каменем в українському суспільстві.
Високі бордюри, відсутність пандусів, несправність ліфтів і т.д. –
щодня з цими негараздами зустрічаються люди, які потребують
додаткових засобів для безперешкодного пересування населеним
пунктом та потрапляння в приміщення.
У Гостролуцькому старостинському округу діяльність місцевого
ФАПу стояла під питанням закриття через нагальну необхідність у
наявності пандусу. Кількість хворих, у даний період, є досить
висока і для їх зручного транспортування не вистачало – як
повітря похилої металової доріжки. Аспект здоров'я у соціальній
політиці ТОВ «УІФК-Агро» знаходиться на вершині усіх запитів і
завжди отримує необхідну підтримку. Директор Дітріх Трайс надав
робочу групу з кваліфікованих працівників, які вдало реалізували
поставлене завдання.

ПОДІЇ 2020
КАЛЕЙДОСКОП НОВОРІЧНИХ ВІТАНЬ

ТОВ «УІФК-Агро» під завершення року, за традицією, передало свої вітання усім сільським радам.
Солодощі отримали 750 дітлахів Баришівського району (Яблунівська, Волошинівська, Коржівська,
Семенівська, Гостролуцька с/р).

ПОДІЇ 2020
#ВЕЛИКДЕНЬзУІФКАГРО

ПОДІЇ 2020
#ДеньвишиванкизУІФКАгро

ПОДІЇ 2020
#Щасливедитинство

