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14 листопада за ініціативи та за-
вдяки особистим зв’язкам депута-
та Вінницької міської ради Андрія 
Андреєва Вінниччину, зокрема смт Во-
роновицю, відвідали керівники трьох 
транснаціональних компаній: ТОВ 
«ФЛЕКСТРОНІКС», ТОВ «ДЖЕЙБІЛ 
СЬОРКІТ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД», 
ТОВ «ЯДЗАКІ Україна». Метою 
їхнього візиту був огляд перспектив-
них інвестиційних майданчиків для 
будівництва виробничих потужностей 
у Вінниці або у Вінницькій області. Ці 
потужні підприємства успішно працю-
ють у Закарпатській області, створюють 
тисячі робочих місць й роблять високі 
відрахування до місцевого бюджету.

23 листопада зі зворотнім візитом до 
потенційних інвесторів на Закарпат-
тя завітала делегація на чолі із депута-
том А.Андрєєвим. До складу делегації 
увійшли: голова селищної ради смт 
Вороновиці Олександр Ковінько та за-
ступник Вінницького міського голови 
Владислав Скальський.

- На Закарпаття ми їхали, щоб по-
дивитись, як на практиці функціонує 
високотехнологічний бізнес, доторкну-
тись до процесу виробництва та переко-
натись у дотриманні високих соціальних 
стандартів менеджментом корпорацій, 
- підкреслив А.Андрєєв.

Спершу делегація завітала до Ужго-
рода на завод «ДЖЕЙБІЛ СЬОРКІТ 
ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД». Вінничани оз-
найомилися із високотехнологічним ви-
робництвом комп’ютерної техніки, об-

ладнання для кораблів та спеціального 
високочастотного обладнання. Завод 
займає площу у п’ять гектарів, 2500 
співробітників працюють в декілька 
змін. Делегація з Вінниці переконалась 
у тому, що для людей створені гідні 
умови праці, поставлено високу планку 
соціальних стандартів та забезпечено 
конкурентноздатний рівень заробітної 
плати.

Наступним пунктом візиту став завод 
ТОВ «ЯДЗАКІ УКРАЇНА». Керівник 
підприємства розповів про виробницт-
во спеціальних джгутів, які використо-
вуються в автомобільній промисловості 
та продемонстрував етапи виробництва. 

На підприємстві запроваджені високі 
соціальні стандарти. Є власна їдальня та 
навіть хліб власного виробництва, який 
коштує копійки для співробітників. 
Повноцінний обід в їдальні коштує 
п’ять гривень, а заробітна платня ста-
новить в середньому 7-9 тис. гривень. 
На виробництві зайнято 3000 осіб. В 
планах підприємства – розширення 
бізнесу на території України, зокрема 
на Вінниччині, чому активно сприяє 
Андрій Андрєєв.

- Створення робочих місць, за-
хист інтересів людей, комфортні 
умови життя - це ті критерії, які 
наразі у пріоритетах нашої громади. 

Екологічно чисте виробництво з висо-
кими соціальними стандартами – це 
ті інвестиції, яких потребує Вороно-
виця. Важливим є розуміння того, що 
необхідно зробити у Вороновиці, щоб за-
лучити міжнародні інвестиції та ство-
рити робочі місця, - сказав Олександр 
Ковінько.  

Також вінничани завітали на завод 
ТОВ «ФЛЕКСТРОНІКС» у м. Мука-
чевому. Завод спеціалізується на випу-
ску електроніки на замовлення інших 
компаній. Підприємство є постачаль-
ником вертикально-інтегрованого ди-
зайну та виробництва для виробників 
обладнання (OEM), що працюють в 
високотехнологічних сегментах рин-
ку. Високі соціальні стандарти праці 
забезпечує менеджмент підприємства 
своїм працівникам, кількість яких ста-
новить 2500 осіб.

Делегація з Вінниччини ВіДВіДала 
Високотехнологічний бізнес 

на закарпатті
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Народні пісні – це народна історія: 

жива, яскрава, сповнена барв, істини, 

історія, яка розкриває все життя 

українського народу. Неймовірне 

розмаїття пісенного багатства України, 

але найбільше душа народу, звичайно, 

відображається саме в піснях, що при-

йшли до нас з минулого, не втративши 

на довгому шляху жодної пелюстки із 

свого вінка, жодної краплини сонця 

і жодного відтінку кольору у палітрі 

фольклорної музики. 

Саме в цьому жанрі працює аматорсь-

кий фольклорний колектив «Берегиня». 

Ювілейний концерт з нагоди 15-річчя 

від дня заснування колективу відбувся 

10 грудня 2016 року. Походження наз-

ви цього колективу 

дуже цікаве. «Бере-

жа або Берегиня - 

один з найдавніших 

і найшанованіших 

персонажів у наших 

предків, що сягає 

глибини століть. Ця 

міфологічна істота 

відповідала за життя і 

родючость, це – Матір-

Природа, матір усього 

сущого, яка дає життя і 

оберігає (береже) наше 

родинне вогнище. 

15 років чудові жінки своїми 

чарівними голосами, мелодійними 

піснями зігрівають серця, душі, звесе-

ляють людей, які приходять на концер-

ти. Берегині з великої букви. Берегині 

життя, своїх сімей, домівок, які зроби-

ли свій вибір і стали берегинями пер-

лини народної культури – української 

пісні. Учасниці цього колективу завжди 

співають, вкладаючи у виконання палке 

і чисте серце простої української жінки. 

Але, звичайно ж, цього святкового дня 

їхні пісні лунали по-особливому зво-

рушливо і урочисто. Атмосфера тепла і 

затишку панували протягом всього кон-

церту. І глядачі, і учасники концерту, 

завдяки пронизливій українській пісні, 

відчували свою єдність. А ще всі бачили, 

що цей колектив – дійсно сім'я. 

Цього дня дзвінкоголосі пісенні 

вітання з нагоди славного ювілею зву-

чали від жіночого гурту «Зірниця», який 

приїхав привітати з м. Вінниці 15-річного 

іменинника. Виступ «Зірниці» зача-

рував усіх присутніх неперевершеним 

виконанням українських, польських та 

російських пісень. Правду кажуть: хто 

співає, той подвійно молиться. Пісенні 

твори це – своєрідні молитви до Бога, до 

України, до Матері. Вони окрилюють, 

просвітлюють душі людські. 

Свято закінчилось. Продовження має 

тривати, тому що українська народ-

на пісня не тільки єднає нас в націю, 

вона має жити вічно. Її треба оберігати 

і підтримувати, прилучати до народного 

скарбу молоде покоління. 

Вітаємо «Берегиню» - нашу криш-

талеву ювілярку, бажаємо здоров'я, 

щастя, добра, достатку, миру, щедрої 

долі, успіхів в усіх справах і починан-

нях, щоб ніколи не обміліло джерело 

таланту і натхнення. Нехай їхні незлам-

ний оптимізм і творча будівнича енергія 

завжди будуть прикладом служіння 

українській пісні. Впевнені, що пісенна 

криниця «Берегині» ще довго буде нас 

напувати джерельно-чистими народ-

ним пісенним мистецтвом.

кришталевий ювіляр - "берегиня"!!!

Завершено встановлення обмежувальних знаків, яке 

було ініційоване Вороновицькою селищною радою. Це 

дозволить обмежити рух великогабаритного транспорту 

по вороновицьких дорогах, та як наслідок – створюва-

тиме менше незручностей для жителів громади. Окрім 

того, такий крок дозволить зберегти вороновицькі доро-

ги від швидкого руйнування.

Варто зазначити, що одразу після встановлення знаків, 

вночі невідомі зламали один із них. Припускають, що за 

пошкодженням знаків стоять перевізники, які раніше 

безперешкодно розбивали вороновицькі дороги пере-

вантаженими вантажівками.

заВершено ВстаноВлення 
обмежуВальних знакіВ

Вороновицька селищна рада спільно зі спонсо-
рами та ПАТ «Страхова компанія «Місто» розроби-
ли унікальну програму страхування від нещасних 
випадків дітей від народження до 18 років, які живуть 
та прописані у Вороновицькій територіальній громаді. 

Усього застраховано 1200 дітей, загальний 
розмір страхової суми становить 9375 грн, термін 
дії сертифікату – 1 рік. Очільник Вороновицької 
територіальної громади Олександр Ковінько зазна-
чив, що така програма страхування дітей від нещасних 
випадків буде щорічною. 

Саме тому, 8 грудня Вороновицький селищ-
ний голова Олександр Ковінько та заступник го-
лови райдержадміністрації Олег Бегус в дитячих 
дошкільних закладах «Веселка» та «Ромашка» урочи-
сто передали батькам страхові сертифікати. 

«Це взагалі унікальна подія, не тільки в селищі, але 
й в області і навіть в Україні», - наголосив заступник 
голови райдержадміністрації Олег Бегус. 

«Зараз в країні дуже важкий час, і завдання селищної 
ради – підтримувати людей. Така програма страху-
вання дасть можливість, в разі нещасного випадку, 
фінансово підтримати вороновицькі сім’ї», - зазначив 
голова Вороновиці Олександр Ковінько.

Для ДовіДки: 

У разі втрати страхового сертифікату батьки можуть 
звернутися у «СК «Місто», адже всі дані про страхуваль-
ника знаходяться в електронній базі. 
Для отримання страхової виплати, страхувальник 
(один із батьків, визначений у Договорі) надає Стра-
ховику: 
- Письмову заяву на страхову виплату; 
- Копію Сертифікату Застрахованої особи; 
- Копію паспорта та ідентифікаційного коду одного з 
батьків (зазначеного в Договорі страхування); 
- Копію свідоцтва про народження дитини; 
- Оригінали довідок та виписок з медичного закладу, 
завірені належним чином; 
- Рентгенівські знімки при наявності; 
Документи подаються у Вороновицьку селищну раду 
або ПАТ СК «Місто».

у ВороноВиці, Вперше В 
україні, застрахуВали 
Всіх Дітей на 11 млн. грн.

18 груДняВибори До 
ВороноВицької 
об'єДаної громаДи
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