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Волонтерські акції акерманців!
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У травні 2013 р. компанія «Елліпс», що з Білгород-Дністровська, святкувала 25 рік свого народження. Заснована братами
Володимиром та Олександром Андрєєнковими та їх партнером Володимиром Хохловим, компанія за цей час перетворилася в одного з лідерів українського ринку полімерної упаковки. Сьогодні це вже потужна виробничо-торгівельна група
«PackGroup», яка об’єднала три компанії — ПАТ «Фірма Елліпс», ПП «Крістал Гласс» та ТОВ «ПакСтор».
Часто переді мною поставало питання — у чому ж їхня сила, в чому секрет успіху? І кожного разу на думку спадала
одна відповідь — у відношеннях. Їх можна відчути, якщо просто мовчки походити по виробничих цехах, відділах, побачити усміхнені обличчя, послухати доброзичливі відгуки про колег. Взаємна повага, без образ та принижень при вирішенні
будь-яких питань, хоч виробничого, хоч соціального характеру створює атмосферу цих відносин. Колективи компаній
як одна сім’я, яка народилась, поповнюється та підтримується братами Андрєєнковими. А за ними йде наступне покоління — їхні сини. Євген, який займається питаннями логістики та транспорту, Олександр — питаннями зовнішньої
торгівлі та Віктор — директор з розвитку PackGroup. Вони наслідують батьків, використовуючи сучасні знання та підходи управління на своїх виробничих ділянках. Та й не тільки. Якось побачив на одному з каналів TV передачу та розповідь
Віктора Андрєєнкова про соціальні акції молоді та пакувальників з Білгород-Дністровська, зокрема пов’язані з подіями
на сході України. Рішення прийшло миттєво — про це не можна мовчати. Через кілька днів я зустрівся з Віктором. Ми
сиділи за столиком в затишному кафе на дніпровських схилах. Говорили про громадянську та соціальну відповідальність
бізнесу, особливо нині, про численні та різноманітні заходи на підтримку воїнів АТО та постраждалих від агресії терористів громадян. У його розповіді відчував атмосферу людських сімейних відносин у виробничих компаніях «PackGroup», які у
найяскравіший спосіб проявилися у діях братів та синів Андрєєнкових.
Валерій Кривошей, к.х.н.
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— Вікторе, звідки така небайдужість
щодо потерпілих людей, звідки бажання допомогти ближньому?
— Скажу відверто, навіть не задумувався про це. Мабуть, гени, виховання, сім’я, школа, інститут, підприємство. Все разом. Скільки себе
пам’ятаю, завжди був чутливим до
людей, яких настигла якась біда. Але,
на мою думку, не це головне. Необхідно, щоб таке відношення було
у якомога більшої кількості наших
громадян. У часи агресивних дій терористів в Луганській та Донецькій
областях це є особливо важливим.
Сьогодні вся країна об’єдналась, кожен робить можливе і неможливе.
Так само і колективи наших підприємств. Мабуть, ви знаєте, що вже багато років PackGroup виробляє упаковку для фармацевтичної продукції
багатьох підприємств України. Сьогодні така продукція вкрай важлива
для українських військовиків. Тому
ми збільшили виробництво полімерної тари для антисептичних препаратів, підвищили контроль за її якістю
та безпечністю. Це наш виробничий
внесок у забезпечення безпеки військових АТО.
— Ви є одним із засновників громадських організацій, що діють у Білгород-Дністровському регіоні Одеської
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— Вікторе, розкажіть детальніше про
заходи цих організацій.
— Кожного року на початку літа ми
відкриваємо черговий сезон віндсерфінгу в школі «Ульот» на березі Чорного моря, в Затоці. Цього року під
час відкриття IV сезону віндсерфери
зібрали кошти для доброчинної акції
про допомогу осиротілим дітям. Також учасники розважальної програми
свята, зокрема київська група Krugers,
відмовились від гонорарів на користь
благодійної акції. Зібрані кошти використали для відпочинку 10 дітейсиріт протягом двох тижнів в скаутському таборі «Чорне море», що в
с. Лебедівка Одеської області. Це була
ідея вихованців клубу «Вершина»,
який є Білгород-Дністровським під-
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області, які у нинішні скрутні часи
проводять різноманітні волонтерські
соціальні заходи. Розкажіть, будь ласка, про ці організації.
— У нашому районі діє Команда розвитку Акермана, школа віндсерфінгу
«Ульот», клуб «Вершина», різні скаутські молодіжні організації. Я сам є
вихованцем клубу «Вершина», організовую та підтримую заходи цих організацій. Вони згуртовують молодь
нашого регіону, яка проявляє свій
патріотизм, допомагаючи біженцям,
дітям-сиротам.
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розділом Всеукраїнської скаутської
організації «Пласт».
— Напевно, діти були зачаровані таким подарунком?
— Очевидно, ніхто не зможе замінити цим дітям батьків. Але вони
змогли провести кілька тижнів
на відпочинку, загартувати своє
здоров’я, зустріти нових друзів, набути корисних навиків, забути на
мить про те лихо, яке їх спіткало. Я
та мої друзі без вагань підтримали
цю ідею. Не одного разу особисто
бував у цих дітей в таборі, привозив харчові продукти та солодощі.
Під час чаювання розповідав про
історію свого власного скаутського
минулого, ділився досвідом туристичних мандрівок, участі у спортивних змаганнях. Думаю, що
такий відпочинок надовго залишиться у пам’яті цих дітей.
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— Я думаю, що це не єдиний громадський захід, організований за Вашої підтримки?
— Це справді так. У червні в Києві був
проведений черговий віндсерфінг-фестиваль «Ульот», учасники якого зібрали
гроші до фонду «Миротворці України»,
на які були закуплені радіостанції та бронежилети для 13-ого батальйону МРУ.
У фестивалі взяло участь багато артистів, які також підтримали ініціативу,
серед них: Соломія Вітвіцька та Денис
Холостенко, Діма Монатік, Олександр
Кривошапко, Світлана Тарабарова, Сюзанна Абдулла, Татьяна Решетняк, Марія Кресс, гурт Krugers та інші.
В рамках проекту «Діти неоголошеної
війни» було зібрано 6,5 т продовольства, яке було направлено мешканцям східних регіонів.
У серпні Команда розвитку Акермана
зібрала кошти в сумі більше 6 тис. грн,
на які закупила гуманітарну допомогу

для 18 родин з дітьми — переселенців
з Донецького регіону. Вони розташувались на базі «Медик-2» в Сергіївці.
Саме туди були відправлені речі першої необхідності — ліки, речі особистої гігієни, побутова хімія, дитяче
харчування, альбоми для малювання,
кольорові фарби, олівці та багато інших речей. Робота місцевих волонтерів продовжується. Це, на мою думку,
гідна участь молоді нашого регіону в
ці тяжкі для країни години.
— Вікторе, залишається тільки подякувати Вам та всім учасникам цих волонтерських акцій за їх активну громадянську позицію. На мою думку, саме в
такі часи і через такі заходи формується громадянське суспільство і особливо важливим є участь в них молоді.
Це є доброю ознакою для майбутнього
розвитку незалежної, демократичної
української держави.

