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КОРПОРАТИВНО ІНФОРМАЦІЙНЕ ВИДАННЯ ГРУПИ АГРОТРЕЙД

Не призначене для публічного розповсюдження№16 БЕРЕЗЕНЬ-КВІТЕНЬ

НА ЧЕРНІГІВСЬКОМУ ЕЛЕВАТОРІ ЗНІМАЛИ ФІЛЬМ ПРО ГОЛОДОМОР СТОР. 6

У Харківській, Сумській, Полтавській і Чернігівській областях стартував конкурс «Громадотворець». Його мета — створити 
ефективну комунікацію між громадою і бізнесом, залучити людей до вирішення місцевих проблем. Він проводиться  
проводитися на території населених пунктів, де ведуть свою діяльність підприємства Групи АГРОТРЕЙД. СТОР. 4

СТОР. 2

АГРОТРЕЙД ПРЕДСТАВИВ 
ОРГАНІЧНУ ПРОДУКЦІЮ 
НА МІЖНАРОДНІЙ 
ВИСТАВЦІ

ВІДКРИТТЯ НОВОГО 
ОФІСУ СТОВ 
«ЗОЛОЧІВСЬКЕ»

ПІДТРИМУЄМО 
ВІЙСЬКОВИХ
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНА ХХІ» 
ПРИДБАВ КОМП'ЮТЕРИ ДЛЯ НАЦГВАРДІЇ 

СТОР. 3 СТОР. 7
УСІМ ПРАЦІВНИКАМ СТВОРЕНІ 
КОМФОРТНІ УМОВИ ДЛЯ РОБОТИ 

Населені пункти, 
в яких проходить  
конкурс 
«Громадотворець»:

Харківська область: 
Золочів, Петро-Іванівка, 
Новомиколаївка, Шелестове;

Чернігівська область: 
Прохори, Сиволож, 
Шаповалівка,  
Халимонове, Олишівка, 
Красилівка;

Полтавська область: 
Розбишівка, Лисівка;

Сумська область: 
Суха Грунь, Саї, Русанівка, 
Коровинці, Подільки, 
Нижня Сироватка, Мазівка, 
Стрільники, Ревякіно.

АГРОТРЕЙД ОГОЛОШУЄ КОНКУРС 
СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ
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АГРОТРЕЙД  
ВЗЯВ УЧАСТЬ  
У МІЖНАРОДНІЙ 
ВИСТАВЦІ  
BIOFACH 2018
У німецькому Нюрнберзі 
у лютому відбулась 
найбільша в світі щорічна 
виставка органічних 
продуктів BIOFACH 2018. 
Цього року АГРОТРЕЙД 
вперше представив там 
свою продукцію. 

XX Попит на біо-продукти у світі постійно 
збільшується. Зацікавленість виявляють 
перш за все Європа і США. Цей ринок зрос-
тає кожного року на 5-10%. І це, мабуть, най-
швидші темпи зростання серед усіх секторів 
аграрного ринку. Дбаючи про перспективи, 
АГРОТРЕЙД крок за кроком долучається до 
нього. 

Наприкінці 2016-го року компанія отрима-
ла сертифікат європейського стандарту від 
«Органік стандарт» — найбільшого сертифі-
каційного органу України, що включений в 
офіційний перелік органів, визнаних у ЄС та 
Швейцарії. У 2017 році АГРОТРЕЙД почав ви-
рощувати і продавати власну органічну про-
дукцію — сою, льон і сочевицю. На початку 
цього року компанія представила її на найпре-
стижнішій у цій галузі міжнародній виставці 
BIOFACH 2018. Тут збираються представни-
ки багатьох країн, щоб обмінятися досвідом, 
знайти покупців або продавців, ознайомитися 
із новими тенденціями. 

АГРОТРЕЙД представив свою біо-продук-
цію в Українському павільйоні. Найголовніший 
здобуток — нашу компанію внесли в інтернет-
базу BIOFACH, де є перелік всіх учасників. 
Ця база діє постійно, тому, якщо хтось бажає 
придбати органічну продукцію протягом року, 
він шукає у ній потрібний товар.

На виставці АГРОТРЕЙД знайшов нових по-
купців — їм продали залишки органічної про-
дукції врожаю 2017 року. Також розпочались 
переговори для укладання форвардних контр-
актів з компаніями, що цікавляться натураль-
ними продуктами. Такі контракти укладаються 
ще до збору врожаю, фіксуючи кількість і ці-
ну продукції, що буде продана. Коли її вирос-
тять, ціна не зміниться. 

Вивчивши тенденції ринку під час BIOFACH 
2018, Група АГРОТРЕЙД вирішила скоригува-
ти цьогорічний план посіву органічних куль-
тур, втричі скоротивши сочевицю і замінивши 
її гірчицею, яка є популярною в Європі.

У теплій та зручній 
майстерні, що відкрилась 
в СТОВ «Колос», 
механізатори працюють 
із задоволенням, 
готуючи техніку до 
посівної. Придбали також 
інструменти та верстати, 
необхідні для ефективного 
і швидкого ремонту. 

XX Стару майстерню повністю онови-
ли, зазначає директор СТОВ «Колос» 

Олександр Гончаров. «Будівля була 
напівзруйнованою, — згадує він. — 
Зробили новий дах, встановили плас-
тикові вікна, залили підлогу бетоном. 
Мабуть, найголовніше — тепер в бу-
дівлі є сучасний опалювальний котел, 
який забезпечує теплом всі приміщен-
ня майстерні. Тепер тут тепло, хлопці 
знімають верхній одяг і так працюють. 
Руки не мерзнуть, люди не хворіють, 
всі дуже задоволені», — підсумував 
директор.

Обладнали також кімнату відпочин-
ку для механізаторів, на кухні є чай-
ник і мікрохвильовка, щоб було зручно 

обідати. Є шафки для одягу — перед-
бачили все до дрібниць. 

Завдяки тому, що придбали нові ін-
струменти, ремонтувати техніку наба-
гато зручніше, наголошує механізатор 
Михайло Осипенко. «Все, що треба 
— під рукою, тому ремонтуємо тепер 
швидше», — говорить він.

«Група АГРОТРЕЙД робить капіталь-
ні ремонти майстерень, щоб працівни-
ки мали комфортні та безпечні умови 
праці. Є плани протягом кількох років 
оновити всі майстерні», — зазначив ди-
ректор Агропромислового департа-
менту Віктор Кухарчук.

НОВА МАЙСТЕРНЯ В ДІЇ
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ПЛАНУВАННЯ І ФІКСАЦІЯ 
Завдяки CROPIO є можли-

вість віддалено, з офісу ставити 
завдання і контролювати їх ви-
конання. Для кожного поля за-
здалегідь складають план: коли 
орати, що саме сіяти, які добри-
ва внести тощо. Інженери по-
відомляють в диспетчерську 
службу, які роботи заплановані 
для кожної одиниці техніки.

Супутникові дані допомага-
ють стежити за станом полів і 
використанням техніки. Коли в 
АГРОТРЕЙД почали впроваджу-
вати CROPIO, встановили дат-
чики на всю техніку. Диспетчери 
слідкують за її пересуванням на-
живо, контролюють, чи повніс-
тю обробили поле. 

Агрономи оглядають поля і з 
допомогою мобільного додат-
ку CROPIO вносять дані про їх 
стан на планшети, які їм видали 
в компанії. Звітують, відправ-
ляючи фото, пишуть коментарі, 
вказують, на якому полі все до-
бре, а де треба щось змінити. 
Завдяки цьому стає прозорою і 
ефективною діяльність підпри-
ємств компанії. 

У сезоні, що розпочався, 
ця система щільно інтегруєть-
ся з обліком. Впроваджується 
електронний документообіг, 
складські запаси вносять в 
єдину онлайн-систему. Після 
того, як поле зорали і внесли 
добрива або засіяли, агроном 
вносить в цю систему дані — 
що саме використали і скільки. 

ПРОЗОРІСТЬ І ТОЧНИЙ 
ОБЛІК 

Вся інформація передаєть-
ся в систему бухгалтерсько-
го обліку 1С у вигляді готових 
документів. Це подорожні лис-
ти, де вказано, скільки гектарів 
який трактор обробив, хто був 
за кермом. 

Також в 1С використову-
ється інформація, яку агроном 
вносить на планшеті — скільки 
він списав ТМЦ (товарно-мате-
ріальних цінностей, тобто насін-
ня або добрив). Створюються 
«Вимоги-накладні», які спису-
ють використані ТМЦ, форму-
ючи витрати компанії.

ПІДВИЩЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТІ

«Якщо раніше агроно-
ми вручну заповнювали 
багато паперів, — говорить ди-
ректор IT-департаменту Групи 
АГРОТРЕЙД Сергій Петрович 
Орлов, — тепер ми будемо для 
них роздруковувати з 1С всі да-
ні, які є в CROPIO відповідно до 
даних, внесених з планшетів. 
Агрономи будуть підписувати 
ці документи комплектами, що 
полегшить їм роботу». 

До цього усе документува-
ли на паперах, які передавали 
у головний офіс у Харкові, по-
тім вручну вносили в 1С. Тепер 
завдяки новітнім технологіям 
оформлення облікової і звіт-
ної документації спрощується і 
стає швидким та зручним. 

XX Концентрація органічного вироб-
ництва на одній території дозволить 
знизити природні ризики: для цього 
обрали поля, де найродючіша зем-
ля і найкращий клімат з усіх підпри-
ємств Групи. Крім цього, якщо поля 
знаходяться поруч, легше слідкува-
ти за їхнім станом і контролювати 
дотримання технологій. 

Щоб підвищити родючість, спо-
чатку сіятимуть сидерати — рос-
лини, які заорюють в грунт до 
початку цвітіння або невдовзі після 
його початку. Такі зелені добрива 
збагачують землю натуральними і 

корисними речовинами. А їхнє ко-
ріння розпушує землю, викликаю-
чи додаткову аерацію. Сидерати 
також корисні для запобігання 
ерозії, боротьби з бур'янами, ко-
махами-шкідниками та хворобами 
рослин. 

Органічну продукцію вирощують 
на експорт, переважно для країн 
Західної Європи, де на неї є сталий 
попит. АГРОТРЕЙД постійно слідкує 
за потребами споживачів, тому цьо-
го року перелік культур розширили, 
додавши органічну гірчицю та греч-
ку. 

АГРОТРЕЙД НАРОЩУЄ  
ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО
У 2018 році органічне виробництво буде зосереджено на 
ПСП «Україна». У цьому сезоні вирощувати без жодного 
використання неорганічних добрив та гербіцидів будуть 
гірчицю, гречку, кукурудзу, пшеницю, льон, соняшник та 
сочевицю. 

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ 
ОБЛІКУ РОБІТ НА ПОЛЯХ 
Землеробство сьогодні активно розвивається, впроваджуючи 
передові інформаційні розробки. За допомогою мобільного 
додатку на планшеті агрономи Групи АГРОТРЕЙД одразу в 
полі будуть вносити в єдину систему дані про використані 
добрива або засіяне насіння — розширюється використання 
системи дистанційного контролю CROPIO. 

НАШІ ПОТУЖНОСТІ

Відкриття нового офісу й комфортабельної 
сучасної майстерні відбулось взимку у СТОВ 
«Золочівське». Група АГРОТРЕЙД дбає 
про перспективу і розвиток, тому створює 
комфортні умови праці.

XX У Золочеві не лише відремонтували майстерню, до 
неї прибудували приміщення для офісу, об’єднавши 
господарчу та адміністративну інфраструктуру. Ско-
ротили площу, яку займає підприємство, тепер все 
під рукою, розповів директор СТОВ «Золочівське» 
Анатолій Цилюрик.

Зробили ремонт у сучасному стилі — на зразок 
лофту. «Просто і гарно, всім тут приємно знаходи-
тись. І нашим співробітникам подобається, і всі, хто 
заходить у справах, зазначають, що в нас дуже за-
тишно, — сказав Цилюрик. — В офісі близько 30 лю-
дей працює, в майстерні — сім механізаторів і три 
водії. Є місця для відпочинку, душові, їдальня. На кух-
ні встановили індукційні плити». Він додав, що колиш-

ній офіс будуть використовувати в якості гуртожитку.
Для механізаторів умови праці створили не гірші, 

ніж для керівників чи інженерно-технічних працівни-
ків. В майстерні обладнали опалення, тепер праців-
ники не мерзнуть. Завезли найсучасніші інструменти, 
компресор, мотопомпи, генератори. Завдяки цьому 
майстри можуть працювати автономно, наприклад, 
підключити зварювальний апарат при виїзді в поле.

Внутрішня соціальна політика АГРОТРЕЙДу так 
само відповідальна, як і зовнішня. Компанія є надій-
ним партнером для орендодавців, не лише вчасно 
розраховуючись за орендовану землю, а й надаю-
чи соціальну підтримку. Про працівників Група дбає 
не менше, забезпечуючи комфортом, сучасною тех-
нікою і гідними зарплатами. 

«Ми створюємо зручні робочі місця і дбаємо 
про розвиток інфраструктури в населених пунктах. 
Головна наша цінність — люди. Завдяки цьому ми 
успішно і стабільно працюємо уже 20 років», — за-
значила виконавчий директор Олена Ворона.

ВІДКРИТТЯ НОВОГО ОФІСУ 
СТОВ «ЗОЛОЧІВСЬКЕ»

СТРУКТУРА ПОСІВІВ  
ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Всього 
2598,9 

га

Гірчиця 
655,2 га

Гречка
651,5 га

Кукурудза
407,9 га

Пшениця яра
310,8 га

Льон
252,6 га

Соняшник
198,6 га

Сочевиця
122,3 га
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ЖИТЕЛІВ СІЛ ЗАПРОШУЮТЬ  
ДО УЧАСТІ 

Завдання конкурсу «Громадотворець» 
— налагодити взаємодію між грома-
дою і бізнесом та залучити людей до ви-
рішення місцевих проблем. «Соціальна 
відповідальність багато значить для на-
шої компанії, — говорить директор 
Департаменту земельних відносин Групи 
АГРОТРЕЙД Олексій Юрійович Бабешко. 
— Ми вважаємо, дуже важливо, щоб лю-
ди проявляли активність, кожен відчув 
себе творцем громади. Адже вона фор-
мується, коли в суспільстві з'являється 
усвідомлення загальних цілей і бажан-
ня їх досягти, а не просто бути жителями 
певної території. Цей конкурс — части-
на значного напрямку роботи компанії, 
який також має назву «Громадотворець» 
і  спрямований на співпрацю з громада-

ми та поліпшення умов життя на селі», — 
підкреслив він.

Шоб допомогти жителям сіл підготува-
ти проекти, залучили Українську акаде-
мію лідерства (УАЛ). Ментор по проектам 
і партнерству Харківського осередку УАЛ 
Станіслав Білий розповів: «АГРОТРЕЙД 
та Фонд «Україна ХХI» запропонували 
нам взяти участь в цьому проекті. Наша 
команда допомагала його готувати, на-
ші студенти і ментори наприкінці берез-
ня їздили по селах, спілкуючись з людьми 
і збираючи інформацію. На основі цього 
сформували перелік проблем, які хвилю-
ють сільських жителів. Для них ми про-
вели і просвітницьку роботу, навчаючи 
створювати і презентувати проекти», — 
зазначив Білий. 

Представники УАЛ зустрічались з усі-
ма — від старшокласників до пенсіонерів. 

Проводили тренінги, надихаючи на зміни. 
Разом з людьми писали проекти. Теми різ-
номанітні: літній кінотеатр, фітнес-клуб, 
молодіжний центр, дитячий майданчик, 
спортзал, пляж, альтанка, модернізація 
школи, відновлення ставка, створення 
футбольної команди, відновлення скверу, 
снігоочисник і багато іншого. Мешканці 
сіл із ентузіазмом сприйняли можливість 
отримати фінансування для вирішення на-
гальних проблем.

ЗБІР ПРОЕКТНИХ ЗАЯВОК ТРИВАЄ
Для збору ідей в селах встановлені спе-

ціальні бокси, де можна залишати свої 
ідеї. Комісія, що складається з представ-
ників АГРОТРЕЙДу, Благодійного Фонду 
Всеволода Кожемяка «Україна ХХI» і голів 
сільських рад, відбере найкращі пропози-
ції для участі в наступному етапі конкурсу. 

Їхні автори мають підготувати презента-
ції проектів для участі в фіналі. Він відбу-
деться у вигляді зборів громади. Проекти, 
що переможуть, будуть профінансова-
ні Групою АГРОТРЕЙД та Благодійним 
Фондом Всеволода Кожемяка «Україна 
ХХI».

Населені пункти, в яких проходить кон-
курс «Громадотворець»:

Харківська область — Золочів, Петро-
Іванівка, Новомиколаївка, Шелестове;

Чернігівська область — Прохори, 
Сиволож, Шаповалівка, Халимонове, 
Олишівка, Красилівка;

Полтавська область — Розбишівка, 
Лисівка;

Сумська область — Суха Грунь, Саї, 
Русанівка, Коровинці, Подільки, Нижня 
Сироватка, Мазівка, Стрільники, Ревякіно.

АГРОТРЕЙД ОГОЛОШУЄ КОНКУРС 
СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ 

НАШІ ПОТУЖНОСТІ

До складу Групи АГРОТРЕЙД входять
20 сільськогосподарьских підприємств,
13 елеваторів і хлібоприймальних підпри-
ємств загальною потужністю зберігання у 

600 ТИС. ТОНН 

Компанія обробляє 

72 ТИС. ГА  
сільськогоподарьских угідь 
у Чернігівській, Полтавській, 
Сумській, Дніпропетровській 
та Харківській областях.

Група АГРОТРЕЙД входить у трійку лідерів в Україні з переробки 
гречки. Продукція представлена у Харківській, Київській, Чер-
нігівській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізь-
кій, Житомирській, Одеській області. Виробнича потужність 
підприємства ТОВ «Дворічанський елеватор» — 30 тисяч тонн на 
рік. За одну добу переробляють до 

90 ТОНН СИРОВИНИ

  

Група АГРОТРЕЙД, Благодійний Фонд 
Всеволода Кожемяка «Україна ХХI» і Українська 
академія лідерства проводять конкурс 
«Громадотворець», спрямований на поліпшення 
умов життя сільських громад.
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ІМ’Я: 
АНДРІЙ БУТ

Менеджер із зовнішньоекономічної діяльності Андрій Бут вперше з’явився в АГРОТРЕЙД 
в 2010 році, коли був студентом четвертого курсу Харківського національного економічного 
університету. Тоді проходив стажування. У березні 2011 року почав працювати у Департаменті 
зовнішньої торгівлі. Спочатку був помічником, потім — на посаді «екзек'юшн»: відповідав за виконання 
контрактів. Нині є трейдером — спеціалістом, який самостійно шукає покупців, веде переговори  
і укладає контракти. Крім того, зараз Андрій виконує роль наставника для нового співробітника.

АНДРІЙ БУТ:

«НІКОЛИ НЕ ВАРТО 
ЗДАВАТИСЬ»
— Як починався ваш 

шлях в АГРОТРЕЙД?
— В Україні найактивніше 

розвивається аграрна сфера і IT-
галузь. Тому в АГРОТРЕЙД я од-
разу побачив гарні перспективи. 
Спочатку працював півдня, а з 
п’ятого курсу — повний день. 

— Чи багато довелося ви-
вчати з нуля?

— Так. У виші пояснювали, що 
таке міжнародна торгівля, контр-
акт, митні процеси. З тих знань, що 
я використовував через рік робо-
ти, мабуть, лише 20% дав виш. 

Самостійно вивчав специфіку 
агроринку, після роботи читав 
статті у спеціалізованих видан-
нях. Якщо є бажання стати фа-
хівцем, треба витрачати час на 
розвиток, не обмежуючись 8 го-
динами робочого дня. 

— Що здалося найсклад-
нішим, найнезвичнішим?

— Торгівля зерном базуєть-
ся на англійському праві, а ре-
гулює її Міжнародна асоціація 
GAFTA. Усна домовленість, до-
сягнута під час телефонної роз-
мови, вважається контрактом. 
Це дуже відрізняється від звич-
ного підписання контракту, коли 
все фіксується на папері. 

В міжнародній торгівлі на-
віть підписаний контракт мож-
на змінити одним листом. Є ще 
купа усіляких нюансів, які треба 
добре знати, бо кожне сказане 
слово багато значить і може бу-
ти використане проти вас. 

— Коли почали себе по-
чувати впевнено?

— Мабуть, роки через два від 
початку роботи в АГРОТРЕЙД.

— Що цінуєте у колекти-
ві?

— Професіоналізм, готов-
ність допомогти. Тут мене ото-

чують фахівці. В нас не лише 
робочі, а й дружні стосунки. Я за-
вжди міг звернутися з будь-яким 
питанням і отримати чітку відпо-
відь. Мене підтримували, все по-
яснювали. Також ціную в колегах 
прагнення добиватися поставле-
них цілей, це мені дуже імпонує, 
бо сам не можу залишити щось 
не зробленим до кінця. 

— Ваше гасло?
— Never give up. Думаю, ні-

коли не варто здаватись. Кожна 
людина повсякчас стикається 
з труднощами і має їх долати. 
Були моменти, коли мені щось 
не вдавалося, хотів усе покину-
ти. Допомогла наполегливість та 
бажання завершити справу. 

— Що вважаєте своїми 
найбільшими досягнення-
ми?

— Мабуть, найголовніше — я 
став трейдером, бо саме цього 

й хотів. Адже починав я у якості 
виконавця контракту. Бути трей-
дером, тобто вести переговори і 
укладати контракти для мене 
значно цікавіше. 

— Які контракти укладаєте? 
— Невеликим вважається 

контракт на продаж 5-10 тис. 
тон, великим — на продаж 25-
50 тис. тон. Зараз для нас стан-
дартним є контракт на 25 тис, в 
«гарячу» пору укладаємо два та-
ких на місяць. 

— Які якості важливі для 
менеджера ЗЕД?

— Прагнення розвиватись, 
рости професійно. Також — 
вміння робити кілька справ од-
ночасно, бути стійкім до стресу, 
бо зовнішньоекономічна діяль-
ність — це не рутинна робота, 
коли щодня виконуєш однакові 
дії. В міжнародній торгівлі кожен 
день не схожий на попередній. 

ОСОБИСТА  
СПРАВА

РОБОЧИЙ СТАЖ: 8 РОКІВ
ХОБІ: ГРА НА ГІТАРІ

ГАСЛО: NEVER GIVE UP 
(НІКОЛИ НЕ ЗДАВАЙСЯ)

1Почав працювати 
у департаменті 
зовнішньої торгівлі, 
навчаючись у виші

2Вважає, що 
найголовніше для 
менеджера ЗЕД —  
бажання рости 
та розвиватись 
професійно

3У вільний час  
власноруч будує дачу

ТРИ ПУНКТИ БІОГРАФІЇ 
АНДРІЯ БУТА

НАША ГОРДІСТЬ

Нещодавно Група АГРОТРЕЙД вітала з ювілеєм 
директора СТОВ «Доч-Хліб» та ТОВ «Чернігівський 
елеватор». Василь Дмитрович Крикливий працює 
в компанії з червня 2004 року і чимало досягнув за 
цей час. 14 років тому він вже мав досвід роботи 
в аграрній сфері, тому його запросили очолити 
підприємство, яке придбала компанія. «Тоді все 
було в занепаді, в напівзруйнованому стані, з 
приходом АГРОТРЕЙД почали відбудовувати. 
Компанія багато вкладає в розвиток», — згадує 
Василь Дмитрович. 

XX Свої здобутки він пов’язує з успіхом компанії. «Зби-
раємо гарні врожаї, покращуємо технології. Коли я 
прийшов сюди працювати, Чернігівського елеватору 
ще не було. А тепер і «Доч-Хліб» ефективно господа-
рює, і новий елеватор. Багато перепон довелося подо-
лати, поки його будували, але разом ми все подолали. 
АГРОТРЕЙД дбає про поступ, робить капітальні вкла-
дення. Будемо рости і надалі. Минулого року загалом 
прийняли 94 тони зерна, попит є. Зберігаємо не лише 
власне зерно, й а надаємо послуги зерносховища ін-
шим підприємствам», — говорить Василь Дмитрович.

ДО ТЕМИ: 

ТАЛАНОВИТА ДІВЧИНА 
ПРАЦЮЄ ДИСПЕТЧЕРОМ В 
«АГРОТРЕЙД-ВИРОБНИЦТВО»

XX У вільний час диспетчер Ольга Литви-
ненко з с. Халімонове малює чудові кар-
тини, хоча не є про-
фесійним художни-
ком. Дівчина розпо-
віла: «У шкільні роки 
я ходила на гурток 
малювання, а біль-
ше ніде не вчилась. 
Просто люблю ма-
лювати. Беру олійні 
фарби і відтворюю 
свої враження на 
холсті. Наприклад, 
нещодавно їздила 
до Харкова, і він мене вразив. Я намалю-
вала картину «Нічне місто». За словами 
Ольги, хобі допомагає їй відволіктись від 
буденності, відпочити. «Малювання для 
мене — це свого роду медитація», — го-
ворить вона. Роботи Ольги дуже подо-
баються не лише близьким, друзям і зна-
йомим. Дехто навіть просить намалювати 
картину у якості подарунка.

ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ КРИКЛИВИЙ  
ВІДСВЯТКУВАВ 60-РІЧЧЯ

Ситуація на світовому ринку по-
стійно змінюється, і треба швид-
ко реагувати, зберігаючи спокій 
та рівновагу. 
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У селі Велика Доч Борз-
нянського району Чер-
нігівської області прохо-
дили зйомки політичного 
трилера про Голодомор. 
Робоча назва картини — 
«Гарет Джонс». Фільм зні-
має міжнародна команда, 
до якої входять учасники 
з України, Польщі та Ве-
ликобританії.

XX Одне з місць, яке кінемато-
графісти вибрали для зйомок — 
Чернігівський елеватор і СТОВ 
«Доч-Хліб», що належать Групі 
АГРОТРЕЙД. Компанія допома-
гала організовувати знімальний 
процес.

Василь Дмитрович Крикли- 
вий, що очолює елеватор і під-
приємство, розповів: «Ми ви-
ділили майданчик для зйомок, 
допомогли з транспортом, забез-
печили електроенергію для робо-
ти освітлювальної апаратури. Все 
це безкоштовно. Наші співробіт-
ники залюбки допомагали кіне-
матографістам. Також для фільму 
використовували наше зерно. У 
1933 році, коли відбувається дія 
фільму, зерно насильно забирали 
в українців за командою Москви і 
продавали в Америку».

Головний герой карти-
ни — британський журналіст з 
Уельсу Гарет Джонс, який по-
бував в Україні в 1933 році і по-
тім, повернувшись на Захід, 
першим розповів про побачені 
жахи. Подорож по голодних се-
лах Харківщини розвіяла міф про 
«більшовицький рай», створе-
ний Кремлем. Найвідоміші рядки 
статті Джонса: «Я був у селах та 
12 колгоспах, і скрізь був плач: 
«Немає хліба. Ми вмираємо».

Пропагандистська машина 
СРСР приховувала факт штуч-
ного голоду і його масштаби. У 
Кремлі вчинився справжній пе-
реполох, журналісту заборони-
ли в'їзд до країни. Прихильники 
Сталіна виступили з обурливими 
запереченнями і спростування-
ми. Тому викривальні статті про 
голод мало хто сприйняв всер-
йоз. Гарет Джонс опинився у 
вигнанні, його репутація похит-
нулась. Гадали, що він хотів ство-
рити сенсацію.

Репортера почали пере-
слідувати радянські чекісти. 
Широкого розголосу правда 
про Голодомор здобула лише у 
1980-х роках, і свідчення, які зі-
брав Гарет Джонс, відіграли ве-
лику роль. 

У фільмі Гарета Джонса грає 
британський актор Джеймс 
Нортон, відомий за фільмом 
«МакМафія» і серіалом «Війна 
і мир». Актриса Ванесса Кірбі 
(«Корона», «Місія нездійсненна: 
Наслідки») грає американську 
журналістку Аду Брукс. З укра-
їнських акторів у фільмі зайняті 
Яків Ткаченко («Припутні»), Олег 
Драч («Битва за Севастополь»), 
Володимир Федорук, Анна 
Шайдюк, Анастасія Чала, Аліна 
Ковальська.

Група АГРОТРЕЙД допомо-
гла організувати кастинг акторів 
масовки. «Ми давали оголошен-
ня, допомагали людям добира-
тися. Всього для масових сцен 
відібрали 250 людей з усієї 
Чернігівської області, є серед 

них і наші співробітники», — по-
відомив Крикливий.

Він зазначив, що для жите-
лів Великої Дочі зйомки філь-
му стали неординарною подією: 
«Людям дуже цікаво, всі спосте-
рігали, адже не кожен день та-
ке буває. Знімали не тільки на 
нашому підприємстві, а й на те-
риторії села, на залізничній стан-
ції».

Режисер фільму полячка 
Агнешка Холланд в інтерв'ю ви-
данню «Фраза» розповіла, чо-
му її зацікавила доля журналіста 
Гарет Джонса. «Незважаючи на 
те, що в цій історії розповідаєть-
ся про 30-ті роки ХХ століття, 
вона має дуже потужний зв'язок 
з сьогоденням. У своїх фільмах 
я завжди намагаюся створю-
вати паралелі із сьогоднішнім 

Благодійний Фонд Всеволода 
Кожемяка «УКРАЇНА 
ХХІ» вже не перший рік 
підтримує українських бійців, 
допомагаючи задовольнити 
їх потреби.

XX Військовим потрібна не лише 
зброя та обмундирування. Адже 
є й адміністративна частина ро-
боти, зокрема, облік та звітність. 
Зусиллями працівників Благо-
дійного Фонду Всеволода Ко-

жемяка «УКРАЇНА ХХІ» Загону 
спеціального призначення Схід-
ного ТрК Національної Гвардії 
України передали вісім одиниць 
комп’ютерної техніки та комплек-
туючі: клавіатури, «миші", кабель-
ні дроти тощо. 

Фонд постійно допомагає бій-
цям, адже один з напрямків 
його роботи — сприяти підси-
ленню обороноздатності країни. 
Захисники України неодноразово 
отримували від Фонду амуніцію, 
одяг, спеціальні технічні засоби і 
засоби захисту.

НАЦГВАРДІЯ ОТРИМАЛА 
КОМП'ЮТЕРИ

НА ЧЕРНІГІВСЬКОМУ ЕЛЕВАТОРІ 
ЗНІМАЛИ ФІЛЬМ ПРО ГОЛОДОМОР

З ПЕРШИХ ВУСТ

Олександр Парщик, 
виконавчий директор Благодійного Фонду 
Всеволода Кожемяка «УКРАЇНА ХХІ»

XX «Одне з головних завдань Фонду — сприяти по-
кращенню матеріального забезпечення українських 
військових та їх соціальній захищеності. Адже всі ми 
хочемо бачити Україну сильною та незалежною, тому 
нам потрібна сильна армія. Фонд постійно купує та пе-
редає підрозділам ЗСУ і МВС техніку, амуніцію та речі 
першої необхідності», — зазначив Олександр Парщик. 

ФАКТИ З ЖИТТЯ ГАРЕТА ДЖОНСА:
XX Про Україну чув з дитинства. 

Його мати три роки працюва-
ла вчителькою в домі Джона 
Юза (засновника теперішнього 
Донецька), який, так само як і 
Гарет Джонс, був валлійцем.

XX З відзнакою закінчив коледж в 
Оксфорді, добре знав німець-
ку, французьку та російську 
мови. У 25 років вже був рад-
ником колишнього прем'єр-
міністра Британії Ллойд Джор-
джа. Писав статті для провід-
них видань світу. Протекторат 
впливового політика дозволив 
потрапити за «залізну завісу».

XX Під час перебування в СРСР 
йому показували «процвітаючу 
Москву». Щоб перевірити чутки 
про голод, які ходили на Заході, 
Гарет Джонс повідомив, що 
хоче відвідати Харків, оглянути 
заводи. Але зійшов з потяга на 
сільській станції. Ходив від села 
до села, від хати до хати і запи-
сував  свідчення селян.

Епізоди небезпечної 
подорожі головного героя по 

радянській Україні відзняли в Чернігівській 
та Київській областях. Деякі сцени, дія яких 

розгортається у Москві, фільмували у Харкові.

Режисер фільму Агнешка Холланд тричі номінувалася 
на «Оскар», а також удостоювалася численних нагород 

престижних європейських кінофестивалів. Серед 
її найбільш знаменитих режисерських робіт — 
«Переписуючи Бетховена», «Дитина Розмарі», 

 а також окремі серії «Карткового 
будиночка».

БЛАГОДІЙНІСТЬ

днем. Коли я беруся за історичні 
сюжети, то акцентую увагу не на 
атмосфері колишньої епохи, а на 
актуальних проблемах та ідеях. Я 
показую корінь сучасних небез-
пек, проблем і труднощів», — за-
значила режисер. 

На її думку, Європа не до кін-
ця переосмислила і пережила то-
талітарний досвід ХХ століття. «В 
історії є епізоди, коли людство 
проявляло свою найтемнішу сто-
рону... Визначальною для людства 
стала Друга світова війна. Яка, до 
речі, не завершилася сьогодні. Ця 
війна просто набула нових форм. 
Конфлікти між різними країнами, 
суперництво корпорацій і ідеоло-
гій — це все продовження Другої 
світової. До них належить і ниніш-
нє протистояння між Україною та 
Росією як на Донбасі і в Криму, так 
і в інформаційному просторі», — 
упевнена Агнешка Холланд.

У квітні зйомки фільму продо-
вжуються в Польщі, а згодом — у 
Шотландії. Прем'єра фільму відбу-
деться не раніше грудня 2018 року.

РІДНА ЗЕМЛЯ

По центру – режисер Агнешка Холланд
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Цього року Група АГРОТРЕЙД 
продовжить виплачувати стипендії 
за програмою «Обдарованість» 
найкращим і найталановитішим 
учням, що є дітьми або онуками 
орендодавців компанії. 

XX Стимулювати дітей та молодь досягати 
високих результатів у навчанні, фізкуль-
турі і спорті, науково-дослідницькій діяль-
ності, літературі і мистецтві — з такою ме-
тою АГРОТРЕЙД запровадив стипендію 
«Обдарованість». Вона вручається учням 
1–11 класів. Минулого року її отримали 
153 школяра у селах, де ведуть свою ді-
яльність підприємства Групи. 

Грошова винагорода в розмірі 1000 грн 
стала дієвим заохоченням, розповів дирек-
тор школи у с. Новомиколаївка Харківської 
області Володимир Миколайович Жадан. 
Під час минулорічного останнього дзвони-
ка її отримало дев’ять учнів цієї школи. 

«Стипендія була сприйнята на «ура». Для 
нинішньої молоді фінансова складова віді-

грає велику роль. Всі дуже задоволені — 
і діти, і батьки. Стипендія дійсно мотивує 
краще навчатися. Цього року її очікують з 
нетерпінням, діти старанно працюють. Ми 
вже відбираємо кандидатів — по навчанню, 
позашкільним заходам і по спорту. Коли в 
Шевченківській райдержадміністрації ді-
зналися про це, то теж запровадили ра-
йонний конкурс, але в ньому премію може 
отримати лише один учень від школи,» — 
поділився Володимир Миколайович. 

Для проведення експертної оцінки ма-
теріалів, наданих кандидатами на наго-
родження стипендією «Обдарованість», 
створюється експертна комісія. До її 
складу входять: директор навчального 
закладу, представник підприємства Групи 
АГРОТРЕЙД, голова батьківського комі-
тету, представники управління освіти, го-
лова селищної ради, депутати сільських 
або селищних рад (за їхньою згодою).

Кандидатами на нагородження можуть 
бути учні денної форми навчання від 7 років, 
батьки або бабусі чи дідусі яких є орендо-

давцями Групи АГРОТРЕЙД. Претендувати 
на стипендію можуть школярі, які мають ви-
сокий рівень досягнень в навчанні і науко-
во-дослідницькій діяльності, а також успіхи 
у музичній, образотворчій, літературній та 
інших видах творчої діяльності або спор-
ті: переможці олімпіад, турнірів, конкурсів, 
фестивалів, виставок, вернісажів, чемпіо-
натів, змагань, які мають офіційний статус; 
переможці конкурсу-захисту Малої акаде-
мії наук України; винахідники; автори публі-
кацій у наукових або літературних виданнях 
або в окремих збірках; учасники міжнарод-
них і всеукраїнських наукових конференцій, 
симпозіумів, науково-практичних семінарів. 

До експертної комісії подаються копії 
нагород: дипломи, сертифікати, почес-
ні грамоти тощо; копії патентів на влас-
ний винахід, своїх публікацій у виданнях, 
збірки власних творів тощо. 

Урочисте вручення сертифікатів сти-
пендіата Групи АГРОТРЕЙД та грошової 
премії відбудеться у школах під час свя-
та останнього дзвоника.

ГРОШОВЕ ЗАОХОЧЕННЯ СТИМУЛЮЄ 
ШКОЛЯРІВ НАВЧАТИСЯ КРАЩЕ

ВАЖЛИВО ЗНАТИ

ГУЧНЕ СВЯТО  
У ШЕЛЕСТОВОМУ

Дитячому садочку у с. Шелестове Харківської 
області Група АГРОТРЕЙД за підтримки 
Благодійного Фонду Всеволода Кожемяка 
«Україна ХХІ» подарувала акустичну систему. 
Її передали напередодні 8 березня, і його 
святкування зазвучало зовсім по-іншому. 

НАШЕ МАЙБУТНЄ

ДОБРІ СПРАВИ

У с. Новомиколаївка Харківської області дев’ять школярів отримали від АГРОТРЕЙД стипендію «Обдарованість» у 2017 році

XX Акустична система — це по-
вний комплект звукопідсилюю-
чого обладнання, який дозволяє 
не лише слухати музику, а ще 
співати та розповідати вірші у 
мікрофон. Тепер діточки почу-
ваються, мов справжні артисти 
на сцені. І навіть найменших та 
найсором’язливіших добре чути 
батькам. 

У садочку — близько 70 дітей. 
Його адміністрація звернулася 
по допомогу до представників 
АГРОТРЕЙДу. Компанія відразу 
відгукнулася. Тепер для кожної 

групи легко організувати яскра-
ве музичне свято. Акустична 
система мобільна, її можна пе-
реносити з одного приміщен-
ня в інше або використовувати 
на вулиці. «Коли діти отримали 
подарунок, одразу наввиперед-
ки побігли до мікрофона. Малечі 
дуже сподобалося», — розповів 
Віктор Леонтійович Манько, за-
ступник директора з соціальних 
питань СТОВ «Колос», яке вхо-
дить до складу АГРОТРЕЙДу. 
Компанія планує і надалі підтри-
мувати дитсадок. 

АГРОТРЕЙД 
ДОПОМАГАЄ ФАПАМ
Компанія вже давно підтримує медичні 
заклади в сільській місцевості. 
Цього року допомога стане ще більш 
системною та орієнтованою на 
задоволення потреб сільських пацієнтів.

XX На початку року представники АГРО-
ТРЕЙД відвідали всі фельдшерсько-аку-
шерські пункти, розташовані в селах, 
де працюють підприємства Групи. По-
спілкувались з медичними працівника-
ми, проаналізували потреби закладів та 
пацієнтів. Сформували перелік того, що 
компанія буде передавати ФАПам протя-
гом року. Це не лише медичне обладнан-
ня, на кшталт портативних кардіографів, 
глюкометрів та електроінгаляторів, а й 
побутова техніка, комп’ютери. На жаль, 
ФАПи дуже погано забезпечені. Подекуди 
просять пральну машину або холодильну 
камеру для зберігання ліків і вакцин. 

Медична реформа передбачає створен-
ня електронного реєстру пацієнтів, тому лі-
карям потрібні комп’ютери. Зокрема, ФАП 
у селі Лисівка Полтавської області його вза-
галі не має, тому в компанії вирішили крім 
медичного обладнання зробити ще й такий 
подарунок. Завідувач ФАПу Федір Іванович 
Фесик говорить: «Ми вдячні, що АГРОТРЕЙД 
забезпечить нас комп’ютером, хоча це мала 
б зробити сільська рада. Але там вирішили, 
що медичному закладу він не потрібен і роз-
поділили кошти на свій розсуд». 

Мета Групи АГРОТРЕЙД — поліпши-
ти умови для медиків і пацієнтів, аби була 
можливість швидко і правильно ставити 
діагнози та надавати першу необхідну до-
помогу. І як результат — підвищити якість 
медичного обслуговування для кожного 
мешканця села.
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Компанія привітала з 8 березня 
не лише своїх співробітниць та 
орендодавців, а й жінок, від яких 
залежить здоров’я, освіта та дозвілля 
— лікарів, вчителів та вихователів, 
поштарів, працівників соціально-
культурних закладів. АГРОТРЕЙД 
завжди поруч з людьми — у холод і 
спеку, свято та будні. 

XX У селах Курінь і Халімонове Чернігів-
ської області підприємства СТОВ «АГРО-
ТРЕЙД-Халімонове» і СТОВ «Злагода», 
що входять до складу Групи, влаштували 
яскраві концерти. Глядачів розважали 
народними піснями та пригощали соло-
дощами. Виступили студенти Київської 
консерваторії Ігор Ровенко, Михайло 
Чудновський, Анна Черевишник і Руслан 
Солоненко. Звучали неординарні інстру-
менти — сопілка, цимбали, бандура і най 
(багатостовбурна флейта). Глядачі були 
вражені їхнім звучанням, а також чудо-
вим вокалом артистів, які виступали без 
жодної звукопідсилюючої апаратури. 
Після закінчення глядачі підходили до 
артистів, дякували, висловлювали своє 
захоплення. 

СВЯТО ВЕСНИ ВІД АГРОТРЕЙД 

Щоб отримати земельний пай у 
спадок, спадкоємцям необхідно 
протягом шести місяців з дня 
відкриття спадщини звернутися до 
нотаріуса із заявою про прийняття 
спадщини. До заяви необхідно 
додати такі документи:

XX Документ, що засвідчує право 
власності спадкодавця на земельний 
пай –сертифікат на право на земельну 
частку (пай) єдиного зразка.
XX Свідоцтво про смерть спадкодав-

ця.
XX Заповіт або документи, які є дока-

зом родинних відносин із спадкодав-
цем (свідоцтва органів реєстрації актів 
цивільного стану, повне вилучення з 
реєстру актів цивільного стану грома-
дян про актовий запис, копії актових 

записів, копії рішень суду, які набрали 
законної сили, про встановлення фак-
ту родинних та інших відносин).
XX Паспорт та ідентифікаційний код 

спадкоємця.
XX Документи, що підтверджують міс-

це відкриття спадщини (довідка жит-
лово-експлуатаційної організації, до-
відка правління житлово-будівельного 
кооперативу про реєстрацію (постійне 
місце проживання) спадкодавця; запис 
в будинковій книзі про реєстрацію (по-
стійне місце проживання) спадкодав-
ця, довідка адресного бюро, довідка 
райвійськкомату про те, що спадкода-
вець до призову на військову службу 
проживав за відповідною адресою).

При наявності в спадковій спра-
ві всіх необхідних документів нотарі-
ус видає спадкоємцям свідоцтво про 

право на спадщину. Саме цей доку-
мент надасть право розпоряджатися 
успадкованим майном, зокрема, зда-
вати пай в оренду сільськогосподар-
ському підприємству.

У разі відсутності документів, необ-
хідних для прийняття спадщини, по-
трібно звернутися до місцевого суду 
з позовом про визнання права на зе-
мельний пай в порядку спадкування.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ

ОФОРМЛЕННЯ СПАДЩИНИ  
НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ

!!!

ГОРОДНИК

ЩО ПОСІЯТИ 
РАНІШЕ? 

Після того, як зійшов сніг, земля 
відтала і трохи підсохла, можна 
приступати до посівів на городі.

Горох. Його насіння проросте навіть при 
+4-7 ° С, а молоді сходи переносять заморозки 
до -6 ° С. Перед посівом насіння замочують на 
1-2 дня. 

Боби. Проростають при температурі +1 °C, 
здатні витримувати похолодання до -4 °C. У на-
сіння бобів щільна оболонка, тому перед посі-
вом їх замочують у воді кімнатної температури на 
5-6 годин, потім на п'ять хвилин опускають у га-
рячу воду, після чого знову опускають в холодну. 
Роблять це безпосередньо перед посівом в грунт.

Петрушка. Одна з найбільш морозостій-
ких рослин на наших грядках. Якщо насіння 
сіяти сухим, не замочуючи, то краще це роби-
ти якомога раніше, поки земля дуже волога. 
Паростки петрушки дуже ніжні і не переносять 
прямих сонячних променів, тому краще саджа-
ти там, де є тінь, але не дуже рясна. Поливати 
паростки треба акуратно, зручно робити це за 
допомогою шприца або піпетки.

Салат. Насіння проростає при температу-
рі +4-5 °C, паросткам не страшні заморозки до 
-4 °C, а рослини, що вже мають кілька листоч-
ків, витримують навіть похолодання до -6-8 °C. 
Листовий салат невибагливий, зазвичай росте 
без проблем. 

Кріп. Переносить заморозки до -4 °C, то-
му сіяти в грунт можна відразу, як тільки зі-
йде сніг. Проростає вже при +3 °C. Ускладнити 
процес можуть ефірні масла, що містяться в 
насінні, тому перед посівом його зсипають в 
марлевий мішечок і на три дні замочують в га-
рячій воді (+50 °C), періодично замінюючи її сві-
жою. Після цього викладають насіння на вологу 
марлю або тканину, зверху також накривають 
вологою марлею і залишають на чотири дні в 
теплі, підтримуючи вологе середовище, аж по-
ки з’являться білі паростки. Потім насіння про-
тягом півгодини підсушують і засівають в город. 

Пастернак. Використовувати для посіву 
потрібно тільки свіже насіння минулого сезону. 
Паростки з'являються нескоро, десь через три 
тижні, тому доведеться терпляче чекати. Проте 
пастернаку не страшні мороз і посуха, ніяких 
особливих вимог до грунту не має, важливо ли-
ше, щоб його не затопило водою. Насіння дуже 
легке, опади можуть вимити його з грунту, тому 
засівають пастернак в суху погоду.

Редис. Насіння перед посівом замочують на 
добу в теплій воді, а щоб вона не охолола, вико-
ристовують термос. Потім насіння просушують. 
Редис любить вологу пухку землю.

Морква. Насіння моркви добре росте і ви-
зріває на вузьких грядках. Перед посівом варто 
замочити насіння, сіяти у суху землю не можна. 
Морква любить сонячні відкриті місця, пухкий 
легкий, родючий грунт.


