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Квітень

7 квітня у селі Коржі відбулося справжнє футбольне свято для дітей.
Позмагатися за звання найкращої футбольної команди серед дітей 2006-
2007 року народження завітали 4 футбольні команди: 2 з прилеглих сіл –
Садове та Морозівка та дві з міста Києва.
Проведення такого роду змагань є ініціативою генерального директора
ПАТ «УІФК-Агро» Дітріха Трайса разом з сільською радою с. Коржі, а також
тренерами місцевої команди.
Даний захід відбувається вдруге. Його мета – популяризація здорового
способу життя серед дітей, а також розвиток сільського дитячого футболу.
Завдяки такому різноманіттю футбольних команд діти з різних населених
пунктів мають можливість завести нові знайомства та розвиватися як
майбутні професійні гравці в футбол.

5 футбольних 
команд

Десятки 
забитих голів

Близько 100 
дипломів і медалей

Смачні гостинці

ФУТБОЛЬНА ВЕСНА
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Квітень

ПІДТРИМКА КОРЖІВСЬКОГО ОРКЕСТРУ

Розвиток художньої діяльності та підтримка молодих талантів є
головним аспектом у формуванні фундаментальних цінностей кожної
сільської громади. Забезпечення Коржівського оркестру жилетами для
виступів є лише початковими кроками у підтримці даної сфери.

Нові жилети

ДОПОМІЖНІ РОБОТИ

Невід’ємною складовою допомоги сільським радам є вирішення
комунальних питань Такими за ці три місяці були:
• розчищення доріг;
• виїзд для ремонтних робіт;
• надання автобусу.

Надання техніки

ОРАНКА ГОРОДІВ

Весна – це пора польових робіт, а для наших орендодавців це час
обробки своїх земельних ділянок. І звичайно, оранка землі важливий
елемент у процесі саджання картоплі. ПАТ «УІФК-Агро» у повній мірі
допомагає з вирішенням цього питання: забезпечує с/р технікою,
сплачує за виконану роботу кошти. Ми піклуємось про добробут наших
орендодавців

Повноцінне 
обслуговування
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Травень

Створюючи комфорт для всіх, ми підтримуємо ініціативи, що стосуються
благоустрою сіл. Тому придбання нових дверей для будинку культури с.
Семенівки, покликано подарувати місцевим жителям відчуття
важливості та шанобливого ставлення до старань та зусиль сільської
ради і нашого підприємства.

Нові двері

ВІДЗНАЧЕННЯ ДНЯ ВШАНУВАННЯ 
ПАМ’ЯТІ ТА ПРИМИРЕННЯ ТА 

ДНЯ ПЕРЕМОГИ
«Відновлюємо рівень життя на селі» гасло ПАТ «УІФК-Агро» взято за
основу в проведенні будь-яких заходів. Не стало винятком і свято 9
травня. До Дня вшанування пам’яті та примирення та Дня Перемоги
співробітники «УІФК-Агро» провели благодійну акцію. Кожному
ветерану Другої світової війни с. Коржі, с. Гостролуччя та Яблунівської
сільської ради було подаровано квіти та продуктові набори. Ветерани
були приємно здивовані та вдячні.

Продуктові 
набори

Квіти

ОНОВЛЕННЯ ВХІДНИХ ДВЕРЕЙ У 
БУДИНКУ КУЛЬТУРИ В СЕМЕНІВЦІ
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Представники ПАТ «УІФК-Агро»: генеральний директор Дітріх Трайс і
головний юристконульт Оленцевич Анастасія завітали до шкіл с. Коржі
та с. Гостролуччя з приємними подарунками для найбільш активних
учнів і вчителів. Адже розумне молоде покоління це надія на світле й
успішне майбутнє.

Грошові премії 
найактивнішим учням

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ФІНАНСОВА 
ПІДТРИМКА ФІНАЛУ КУБКА 

БАРИШІВСЬКОГО РАЙОНУ З ФУТБОЛУ!
Футбол є найпопулярнішим видом спорту в світі. Його прихильників
можна знайти у будь-якому куточку нашої планети. с. Коржі у своєю
відданістю цій грі заслуговує на звання найфутбольнішого села нашого
району, адже тут є 5 команд різних вікових категорій. І одна з них
вийшла у фінал Кубка Баришівського району з футболу. ПАТ «УІФК-
Агро» завжди підтримувало, підтримує і буде допомагати команді у
вирішенні як фінансових, так і буденних проблем. Завдяки нашим
зусиллям команда одержала кошти на святкування заходу, було
запрошено групу підтримки зі столиці, а також подаровано грошову
винагороду. Дивлячись на перед, гравці з таким рівнем гри мають
виступати на першість області.

3 ТАНЦЮВАЛЬНІ
НОМЕРИ

ГРОШОВА 
ВИНАГОРОДА

СОТНІ ГЛЯДАЧІВ

ОСТАННІЙ ДЗВОНИК-2018!
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Червень

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ОРЕНДОДАВЦІВ

Надання можливості орендодавцям перевірити свій стан здоров’я стає
традиційним для ПАТ «УІФК-Агро». Підписаний у 2017 році Меморандум
про співпрацю розширює спектр взаємодії з орендодавцями. Так у с.
Селищі було проведено профілактичний огляд охочих. Наше
підприємство організувало перевезення мешканців с. Гостролуччя.
Кожен міг безкоштовно пройти повноцінний медичний огляд і
отримати направлення у випадку наявності захворювань.

ТРАНСПОРТ

ПІДТРИМКА НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

«УІФК-Агро» приєднався до святкування 10-річного ювілею Deutsche
Schule Kiew та виступив спонсором балу. Підтримка навчальних
закладів є пріоритетним напрямком соціальної діяльності «УІФК-Агро»,
адже інвестиції в освіту – це інвестиції в успішне майбутнє. Німецька
аграрна компанія, що займається сільським господарством в іншій
аграрній країні – яскравий приклад для школярів DSK. Адже «УІФК-
Агро», як і наша школа, інтегрує досвід та знання двох країн - Німеччини
та України. Тільки ми сіємо знання, а наші спонсори - зернові культури.

ТАНЦЮВАЛЬНІ
ТА ПІСЕННІ 

НОМЕРИ

НОВІ ДРУЗІ

СОТНІ ГЛЯДАЧІВ

Оглянуто
декілька сотень 
мешканців сіл
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Червень

СПРИЯЄМО БЕЗПЕРЕШКОДНОМУ 
НАВЧАННЮ ДІТЕЙ! 

ПАТ "УІФК-Агро" із задоволенням допомогло у вирішенні цього
питання. Школі було подаровано 52 одиниці деревоплити для заміни
підлоги в класах і їх утеплення. Роблячи добрі справи, ПАТ "УІФК-Агро"
націлене на позитивний результат у майбутньому. Адже молоде
покоління зможе навчатись у теплих приміщеннях, не зважаючи на
погодні умови. Розумна, освічена молодь – це головний результат
інвестицій в їх навчання.

УТЕПЛЕНО 4 
КЛАСИ

52 од. OSB
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Липень

АКТИВНИЙ ВІДПОЧИНОК ДІТЕЙ!
Розвиток місцевого футболу є важливою складовою успішного
майбутнього села. Адже здорові діти – успіх правильно проведеної
роботи тренерів, вчителів і батьків. Футбольні змагання з футболу – це
дуже добре, а якщо місце їх проведення на морі, то це двічі краще.
Коржівська збірна юнаків під керівництвом Лазоренка Івана
Андрійовича у липні брала участь в одних таких змагань. Часткову
підтримку надало ПАТ «УІФК-Агро». Бажаємо молодим талантам
здійснення мрій та терпіння на шляху до успіху.

ВІДПОЧИНОК НА 
БЕРЕЗІ ЧОРНОГО 

МОРЯ

ЗАПЕКЛІ МАТЧІ

ПІДТРИМКА ДОРОСЛОГО ФУТБОЛУ!
Баришівський район відомий своїм футбольним не лише минулим, але
й теперішнім. На сьогодні в районі діє Баришівська районна федерація
футболу, в якій грають 20 команд. Такий інтерес до спорту породжує
попит на його фінансову підтримку. ПАТ «УІФК-Агро» надає допомогу
не лише Коржівській команді, але гравцям ФК «Семенівка», які також є
неодноразовими переможцями Першої ліги.

ДЕСЯТКИ 
ЗАБИТИХ М’ЯЧІВ

СОТНІ ЛІТРІВ 
ПАЛЬНОГО

Працівники ПАТ "УІФК-Агро" стали донорами крові для надання
кардіохірургічної допомоги дітям сиротам, матерям-одиначкам та
іншим незахищеним верствам населення, учасникам і ветеранам АТО,
пораненим у зоні бойових дій. Пишаємось нашими працівниками!

БУТИ ДОНОРОМ – КОРИСНО І ПОЧЕСНО!

БЕЗЦІННА 
ДОПОМОГА 

ЛЮДЯМ
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Серпень

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЇДАЛЬНІ В 
ГОСТРОЛУЦЬКІЙ ШКОЛІ

ПАТ «УІФК-Агро» неодноразово долучався до фінансування ремонтних
робіт у навчальних закладах. Не став і винятком капітальний ремонт
їдальні в Гостролуцькій школі. Обсяг робіт покликаний створити
сучасні умови для зручного харчування школярів. Буде оновлено не
лише зовнішній вигляд, але й замінено вікна, двері, підлогу та стелю.
Для ПАТ «УІФК-Агро» завжди приємно робити корисні та справжні
справи!

Оновлене 
приміщення 

їдальні

ДЕНЬ СЕЛА СЕМЕНІВКИ

23-го серпня в День Державного Прапора України, село Семенівка
відзначало своє День народження. ПАТ «УІФК-Агро» з радістю
долучилося до організації святкування. Готувалися з великим
натхненням. Адже хотілось, щоб жителі с. Семенівки з користю
провели своє дозвілля. ПАТ «УІФК-Агро» забезпечило не лише
фінансову підтримку, а й створило справжнє свято для дітей.

Фінансова 
підтримка

Дозвілля для 
дітей
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Серпень

ПОДВІЙНЕ СВЯТО В СЕЛІ КОРЖІ

27 років нелегкої незалежності нашої країни і значно більше років
славетному селу Коржі – саме такі дві святкові події, ПАТ "УІФК-Агро"
разом з жителями с. Коржі та гостями, відзначали 24-го серпня.
урочиста частина, на якій зі словами вітання виступили голова
сільської ради Коржі Науменко Віктор Іванович, представник ПАТ
"УІФК-Агро" Оленцевич Анастасія.
Наше керівництво подарувало кошти для проведення святкування Дня
с. Коржі і побажало процвітання та успішної співпраці задля
впевненого розвитку.

Фінансова 
підтримка

Дозвілля для 
дітей
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Вересень

«УІФК-Агро» КРОКУЄ В ШКОЛУ РАЗОМ 
З ПЕРШОКЛАСНИКАМИ

Представники ПАТ «УІФК-Агро», піклуючись про умови навчання дітей
у с. Яблуневе, с. Гостролуччя та с. Коржі, завітали до кожної із шкіл і
подарували найменшим школярам канцелярські набори, які
дозволять першачкам повноцінно освоювати шкільну програму. До
того ж, для більш гарного настрою, кожному першокласнику були
вручені повітряні кульки. Гостролуцькому НВК ПАТ «УІФК-Агро» не
лише надало фінансову підтримку для ремонту шкільної їдальні, але й
забезпечило навчальний процес новим ноутбуком.

Сучасні 
канцелярські 

набори

Десятки 
повітряних 

кульок

Щасливі дітлахи
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Вересень

ПОДІЛІТЬСЯ ЧАСТИНКОЮ СВОГО 
ТЕПЛА!

З серпня місяця, завдяки спільним зусиллям керівництва ПАТ «УІФК-
Агро» та кожного працівника, було зібрано дорослі та дитячі речі. Ці
речі повинні стати у нагоді кожному, хто сьогодні був з нами. Нам
приємно дарувати Вам посмішки та підіймати настрій Вашим дітям.
Наша акція буде неодноразовою, незабаром ми продовжимо свою
благодійну подорож у селі Коржі та Гостролуччя.



УІФК-Агро
Результати проведених заходів щодо 

роботи з орендодавцями за вересень-листопад 2018 р.

Жовтень

ДЕНЬ СЕЛА ГОСТРОЛУЧЧЯ

ПАТ «УІФК-Агро» з радістю долучилося до організації та фінансової
підтримки Дня села Гостролуччя. Нашою метою було урізноманітнити
дозвілля дітей та подарувати їм незабутні емоції. Судячи з їх посмішок,
гарного настрою нам це вдалося. Безкоштовні солодощі та запрошені
аніматори, які цього разу були героями відомого мультфільму
«Собачий патруль», створили дружню та святкову атмосферу.
Вони подарували дітям справжню подорож країною супергероїв.
Завдяки майстрам аквагриму жителі села Гостролуччя змогли
перевтілитися в улюблених персонажів мультфільму та казок.
Окрім нашої святкової частини, у селі Гостролуччя було організована
урочиста частина, на якій були присутні представники органів влади,
керівники підприємств, шановані гості та всі охочі. Від ПАТ «УІФК-Агро»
на святі були: генеральний директор Дітріх Трайс і фінансовий
директор Маргарита Борисенко. Вони подарували місцевому ФАПу
обігрівачі та побажали селу Гостролуччя процвітання і успіху та
подякували місцевим жителям за співпрацю.
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Жовтень

СВЯТКОВА НЕДІЛЯ У СЕЛАХ ЯБЛУНЕВЕ 
ТА ГРИГОРІВКА

ПАТ «УІФК-Агро» із задоволенням надало фінансову підтримку
в проведенні свята та забезпечило заряд позитивними
емоціями всіх присутніх. До діточок завітали смурфіки, які
дарували їм гарний настрій і робили святковий аквагрим.
Наш добрий кондитер виготовив цукрової вати на всіх
охочих. Радісний галас був повсюди.
Основна частина святкування відбувалась в Будинку
культури, де виступали сільський голова, почесні гості та
народні артисти України. Від ПАТ «УІФК-Агро» слова
привітання висловив генеральний директор Дітріх Трайс, він
також подарував ФК «Яблуневе» м’ячі та сертифікат на
футбольну форму та сітки для воріт.
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Жовтень

ДИТЯЧИЙ ФУТБОЛЬНИЙ ТУРНІР 
ПРИУРОЧЕНИЙ ДНЮ ЗАХИСНИКА 

УКРАЇНИ

Даний турнір проводиться за ініціативи та підтримки
генерального директора ПАТ «УІФК-Агро» Дітріха Трайса,
сільського голови с. Коржі Науменка Віктора Івановича та
тренера Лазоренка Івана Андрійовича. Метою турніру є
розвиток місцевого дитячого футболу та формування дружніх
відносин між юнаками різних населених пунктів.
ПАТ «УІФК-Агро» забезпечило зручні умови для перепочинку
між матчами. Кожен міг випити теплих напоїв, взяти собі води
та відновити сили нашим печивом.
По закінченню турніру було проведено офіційне
нагородження, де окрім команд-переможців було відзначено
найкращих гравців кожної команди, для яких ПАТ «УІФК-Агро»
підготували приємні подарунки.
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МЕДОГЛЯД У СЕЛІ ЯБЛУНЕВЕ

Захід проведено на основі меморандуму, який підписаний разом з ПАТ
"УІФК-Агро".
Охочих перевірити свій стан здоров'я було достатньо. Привітні лікарі з
великим бажанням надавали консультації та рекомендації кожному з
пацієнтів. Для гарного настрою, найменшим жителям села дарували
повітряні кульки.
ПАТ "УІФК-Агро" продовжує свою діяльність щодо підтримки сільського
населення необхідними благами.
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ДОПОМОГА В ПІДГОТОВЦІ ДО ЗИМИ

Потреби сільських громад є орієнтиром у здійсненні соціально-
відповідальної діяльності ПАТ «УІФК-Агро». За запитом сільського
голови Семенівка, керівництво підприємства здійснило спонсорську
допомогу – придбали теплову гармату. Пріоритетом у нашій діяльності
покликано є створення відчуття важливості та шанобливого ставлення
до старань та зусиль сільської ради і нашого підприємства.

ТЕПЛОВА ГАРМАТА

ПІДТРИМКА РАЙОННОГО 
ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ

У смт. Баришівка працює районний інклюзивно-ресурсний центр
(РІРЦ). Майже рік по тому після підписання Президентом України
Закону про інклюзивну освіту, місцеві представники освіти та органів
самоврядування активно розпочали діяльність в створенні необхідних
умов для навчання дітей з особливими потребами.
Одним з головних пріоритетів ПАТ «УІФК-Агро» у здійсненні соціально-
відповідальної діяльності є підтримка та розвиток сучасних напрямів
освіти. Керівництво ПАТ «УІФК-Агро» на чолі з Дітріхом Трайсом
підтримало ініціативу колективу РІРЦ і подарувало персональний
комп’ютер для більш ефективного та інноваційного процесу навчання.

СУЧАСНЕ 
ОБЛАДНАННЯ
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МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЛЮДЕЙ З 
ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

Міжнародний день людей з обмеженими можливостями встановлений
Указом Президента, починаючи з 1993 року. Його мета це привернення
уваги до проблем цієї категорії суспільства.
Люди з обмеженими можливостями щодня демонструють стійкість та
незламність свого духу, непохитну віру в життя, якій можуть позаздрити
більшість людей.
Колектив ПАТ «УІФК-Агро» бажає Вам рівних можливостей, наснаги,
оптимізму, світла та міцного здоров’я. Нехай здійсняться всі ваші цілі,
бажання та мрії!

ПОДАРУНКОВІ 
НАБОРИ

НОВОРІЧНІ ВІТАННЯ ОРЕНДОДАВЦІВ 
ПОВАЖНОГО ВІКУ

Представники ПАТ "УІФК-Агро" завітали до кожної сільсьокої ради, де
мешкають орендодавці, з продуктовими наборами для найстарших
пайовиків. Не зважаючи на сильний снігопад, кожен орендодавець
віком 80 і більше років отримав свій новорічний подарунок. Для них це,
звичайно, був сюрприз. Здивовані та радісні обличчя зустрічали на
порозі кожної домівки.
Ми вдячні за співпрацю та розуміння, які панують у відносинах з
нашими пайовиками.
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ВІЗИТ ДО ПЕРЕМОЗЬКОГО БУДИНКУ 
ПРИСТАРІЛИХ

Соціальна діяльність ПАТ "УІФК-Агро" продовжується
Ми завітали до Перемозького будинку пристарілих і як справжній
Святий Миколай зробили подарунки для його жителів.

ПОДАРУНКОВІ 
НАБОРИ
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НОВОРІЧНА КАЗКА ВІД «УІФК-Агро»

Завершальним заходом соціальної діяльності ПАТ «УІФК-Агро» у 2018
році став – Новий рік. Традиційно підприємство щорічно вітає дітей
сільських рад (в яких має орендодавців) новорічними солодощами. Не
виключенням і став цей рік. Проте формат було доповнено
театральною виставою «Снігуронька Христинка та віртуальна троянда»
– Театр української традиції. Разом з відділом освіти та відділом
культури Баришівського району організація даного заходу стала
можливою.
– Дітям потрібно дарувати емоції та приємні спогади, – зазначає
генеральний директор ПАТ «УІФК-Агро» Дітріх Трайс. – Важливо, щоб
була новорічна атмосфера та віра в казку. На перегляд вистави було
запрошено близько 300 школярів з Коржівської, Яблунівської та
Гостролуцької сільських рад. Наш Святий Миколай завітає ще до 400
дітлахів дошкільного віку Коржівської, Яблунівської, Семенівської та
Гостролуцької сільських рад.

725 ПОДАРУНКІВ РАДІСТЬ ТА ВЕСЕЛОЩІ





З турботою і 
вдячністю

07544, Київська обл., Баришівський р-н., 
с. Коржі, вул. Промислова, 40/1
Тел./факс: +38045-762-2492

Веб-сайт: www.uifk-agro.com.ua


