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2 АГРОНОВИНИ

ВСІ КУКУРУДЗЯНІ ПОЛЯ 
АГРОТРЕЙД ЗАСІЯВ 
ВЛАСНИМ НАСІННЯМ 
Цього року підприємства, 
що входять до складу Групи 
АГРОТРЕЙД, вперше засіяли 
всі кукурудзяні поля насінням, 
вирощеним насінницькими 
господарствами компанії. 

XX Агрохолдинг є провідним виробником насіння 
в Україні. Раніше сіяв як власне, так і дорожчий 
імпортний посівний матеріал, співвідношення 
було приблизно 50 на 50. «Оскільки власне на-
сіння дало не гірший результат, ніж придбане, 
цьогоріч обійшлися гібридами власного вироб-
ництва марки «Агросідз», які мають високий по-
тенціал і є стійким до основних захворювань і 
стресів. Зараз маємо надію на гарний врожай», 
— зазначила директор з операційної та фінан-
сової роботи Групи АГРОТРЕЙД Олена Ворона. 

НА ЧЕРНІГІВСЬКОМУ 
ЕЛЕВАТОРІ РЕМОНТУЮТЬ 
АДМІНІСТРАТИВНО-
ПОБУТОВИЙ КОРПУС
З вересня усі співробітники 
СТОВ «Доч-Хліб» і Чернігівського 
елеватора працюватимуть в 
сучасних комфортних умовах.

XX На Чернігівському елеваторі проводиться 
благоустрій території і ремонт адміністративно-
побутового корпусу (АПК). Хоча він був збудова-
ний в 2012 році, там не було опалення та інших 
необхідних умов. Директор виробничого-техніч-
ного департаменту Групи АГРОТРЕЙД Костян-
тин Ворона повідомив, що влітку компанія нада-
ла фінансування для повної реконструкції АПК. 

«Провели капітальний ремонт, створивши не 
лише зручні офіси, а й душові, роздягальні, їдаль-
ню. Все відповідає сучасним європейським вимо-
гам. З вересня тут буде базуватись також СТОВ 
«Доч-Хліб» — і адміністрація, і робочі. Відстань між 
ним і Чернігівським елеватором — лише 700 м. Усі 
працівники АГРОТРЕЙДУ будуть компактно розмі-
щуватись на власній території. А будову так званої 
контори, де зараз офіс «Доч-Хліб», згодом також 
відремонтують, створивши там житло для молодих 
спеціалістів, яких плануємо залучати до роботи в 
компанії», — розповів Костянтин Петрович.

Директор Чернігівського елеватора Василь 
Крикливий розповів, що також проводять бла-
гоустрій території. «Збудували підпірну стіну, яка 
попередить зсування ґрунту. Це потрібно, бо 
територія елеватору нижча за рівень під’їзних 
шляхів. Потім ще встановлять металевий пар-
кан, територію забетонують, а також створять 
зелені зони. Восени посадимо і фруктові дере-
ва, і декоративні», — із задоволенням повідомив 
Василь Дмитрович. 

Він додав, що план на 2018-2019 маркетинго-
вий рік для Чернігівського елеватора — загото-
вити 75 тис. тонн зерна.

Компанія посіла перше місце 
в номінації «Диверсифікація 
виробництва» проекту «Аграрна 
еліта України», увійшовши до 
рейтингу 100 найкращих аграрних 
підприємств за версією журналу 
«The Ukrainian Farmer».

XX До цього рейтингу потрапляють компанії, завдяки 
яким аграрна галузь стала опорою для української 
економіки. Переможцями проекту «Аграрна еліта 
України» стають ті, хто попри всі перепони вірить у 
свою справу і розвиває сільське господарство, має 
глобальне мислення, інвестуючи зароблені кошти в 
майбутнє країни.

Група АГРОТРЕЙД потрапляє до цього рейтингу 
вже шостий рік поспіль, отримуючи перші місця у різ-
них номінаціях. Адже компанія розвиває хліборобство 
на основі новітніх технологій. Застосовує комплексний 
підхід: проводить якісний обробіток ґрунту, підбирає 
найкращий насіннєвий матеріал, впроваджує передові 
технології вирощування культур. Постійно вкладає зна-
чні кошти в розвиток, купує сучасну техніку та створює 
комфортні робочі місця.

Визначення переможців проекту «Аграрна еліта 
України» здійснювалося на основі експертних думок 
п'яти профільних видань, а також консультаційної ради, 
до складу якої входять представники галузевих асоціа-
цій, провідних банків і компаній. 

ГРУПА АГРОТРЕЙД СТАЛА 
ПЕРЕМОЖЦЕМ ПРОЕКТУ 
«АГРАРНА ЕЛІТА УКРАЇНИ»

Не секрет, що наші орендодавці, громади населених пунктів, де ми 
працюємо, є невід'ємною частиною нашої компанії. Ми давно приділяє-
мо багато уваги соціальній роботі, але з цього року ми запровадили но-
вий формат взаємодії з громадами: наша ініціатива «Громадотворець» 
покликана через конкурс соціальних проектів виявити першочергові по-
треби мешканців. При цьому ми прагнемо не просто надавати кошти, 
а залучати людей до відстоювання своїх інтересів і реалізації проектів. 

Для того, щоб допомогти активним членам громад навчитись доно-
сити свою думку, захищати свій проект, ми звернулись за підтримкою 
до наших партнерів — Української академії лідерства. Дівчата і 
юнаки — студенти Харківської філії УАЛ — протягом кіль-
кох тижнів їздили по селам і навчали громади писати про-
екти для участі в конкурсі. В результаті у 25 громадах 
конкурс проведено, 19 переможців уже отримали фі-
нансування від Групи АГРОТРЕЙД.

Разом з тим, ті проекти, що цього разу не перемогли, 
прийняті нами до уваги. Збираючи ваші голоси, обго-
ворюючи ваші потреби, ми можемо за кілька років ра-
зом розробити своєрідну дорожню карту з розвитку 
вашого життєвого простору — від медичного обслу-
говування і освіти до дозвілля.

Для нас дуже важливо не просто бути професіо-
налами і вести ефективну господарську діяльність, 
але і робити світ кращим, а вас — сильнішими.

Вірте в себе, вчиться переконувати, знаходити 
однодумців, беріться сміливо за нові справи — і у 
вас усе вийде. 

Давайте разом робити реальні справи і твори-
ти сильні, успішні громади, спрямовані на сталий 
розвиток. Прямий діалог — перший крок на цьо-
му шляху.

Генеральний директор Групи АГРОТРЕЙД 
Всеволод КОЖЕМЯКО

ШАНОВНІ КОЛЕГИ,  
ПАРТНЕРИ!
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XX Щоб господарювати ще 
ефективніше, Група АГРО-
ТРЕЙД об’єднала свої підпри-
ємства у кластери. Це дозво-
лить зекономити матеріальні 
ресурси і покращити логіс-
тику. Кластер-1 невдовзі очі-
кують позитивні зміни: у Но-
вомиколаївці, яка стане його 
центром, створять сучасний 
технічний комплекс. 

Директор департамен-
ту земельних відносин Групи 
АГРОТРЕЙД Олексій Бабешко 
підкреслив, що це село є стра-
тегічним пунктом для холдин-
гу, саме тому тут заплановані 
серйозні інвестиції. 

«Новомиколаївка відіграє 
для нас неабияку роль. Це 
перспективне село з розвину-
тою інфраструктурою, є шко-
ла, гарний будинок культури, 
багато молоді, є кадровий по-
тенціал. Маємо тут великий 
земельний банк. Тут приєм-
но працювати, бо люди тут ак-
тивні та небайдужі, з любов’ю 
ставляться до землі і до сво-
го села. Тому компанія охоче 
вкладає кошти у розвиток се-
ла і буде робити це й надалі», 
— сказав Олексій Юрійович. 

Директор Кластеру-1 
Ігор Жуковський зазначив: 
«АГРОТРЕЙД створить тут 
сучасний комплекс з май-
стернею, складом, офісом, по-
бутовими кімнатами, їдальнею, 
душовою. У всіх приміщеннях 
буде тепло взимку. Робочі міс-
ця бухгалтерів і механізаторів 

відповідатимуть європейським 
стандартам. Крім цього, збуду-
ють під’їзні дороги, проведуть 
благоустрій території», — роз-
повів Ігор Борисович.

Директор Новомиколаївської 
школи Володимир Жадан вва-
жає, що створення технічної 
бази агрохолдингу добре по-
значиться на розвитку села. «Це 
дуже добра новина, що база 
«Укрзернопром-Шевченково» 
буде в Новомиколаївці. 
Найважливіші чинники для се-
ла — наявність робочих місць 
та школи. Якщо татам і мамам 
наших учнів буде де працюва-
ти, то й школі буде добре, се-
ло буде жити», — впевнений 
Володимир Миколайович.

Він додав, що АГРОТРЕЙД 
постійно опікується школою. 
«Багато для нас роблять, ми 
постійно на зв’язку з пред-
ставниками агрохолдингу, нам 
завжди йдуть назустріч», — 
додає директор.

Голова сільради Валерій 
Бурлака зазначив, що цього 
року співпраця з АГРОТРЕЙД 
розширилась. «Нещодавно 
компанія профінансува-
ла роботи з благоустрою», 
— сказав він. Біля будинку 
культури створили зону відпо-
чинку, встановили гойдалки і 
паркан. 

Група АГРОТРЕЙД є надій-
ним партнером для селян, бо 
дбає про майбутнє, інвестую-
чи значні кошти у стабільний 
розвиток.

XX Незважаючи на погодні сюрпризи, під-
приємства Групи АГРОТРЕЙД всі культури 
посіяли за планом, розробленим заздале-
гідь. Загальна посівна площа — понад 70 
тис. га, з них 2600 га, тобто 3,7% — відве-
дені під органічне виробництво. Ще 1,5% 
займають нішеві культури, решта 94,8% — 
зернові, зернобобові та олійні культури. 

Крім цього, на спеціально відведених по-
лях фахівці компанії цього року розпоча-
ли проводити багато дослідів, змінюючи 
строки і норми внесення добрив. Також ви-
вчають дію і ефективність американських 
препаратів. Мета — докладно відслідку-
вати, при яких показниках буде кращий 
врожай. Досліди триватимуть кілька років 
і мають показати, які нетипові заходи мо-
жуть кардинально вплинути на аграрну га-
лузь. 

ВСІ ПОЛЯ ЗАСІЯЛИ ЗА ПЛАНОМ, 
РОЗРОБЛЕНИМ ЗАЗДАЛЕГІДЬ 
Під час посівної обсяг площ під ранніми  
та пізніми культурами не змінився.

У НОВОМИКОЛАЇВЦІ 
СТВОРЯТЬ СУЧАСНУ 
ТЕХНІЧНУ БАЗУ 
Село Новомиколаївка Харківської області стане центром 
Кластеру-1, до якого входять ТОВ «Укрзернопром-
Шевченкове» і ПСП «Україна».

НАШІ ПОТУЖНОСТІ

Новий сучасний автомобілерозвантажувач 
встановлюють на території ТОВ 
«Ворожбянський КХП».

XX Група АГРОТРЕЙД постійно вкладає кошти в роз-
виток і модернізацію. Компанія вирішила влітку про-
вести реконструкцію на своєму елеваторі у Ворожбі 
Полтавської області. Директор виробничо-техніч-
ного департаменту Костянтин Ворона зазначив, що 
старий розвантажувач вже перестав задовольняти 
потреби підприємства. 

«Ще з радянських часів тут був бічний проїз-
ний розвантажувач. Його конструктив не витриму-
вав навантажень, до того ж, він міг приймати тільки 
автомобілі з бічним вивантаженням. Це накладало 
певні обмеження, адже зараз все частіше викорис-
товуються єврозерновози із заднім вивантаженням, 
сучасні машини витісняють КАМАЗи і старі МАЗи. 
Тому АГРОТРЕЙД інвестував гроші в заміну авто-
підйомника. Новий має вантажопідйомність 80 тонн, 

довжина основної платформи — 16 м і бічної плат-
форми — 8 м», — розповів Костянтин Петрович.

Новий автомобілерозвантажувач виготовлений 
на Миколаївському заводі «Елеваторпромсервіс». 
Його продукція за якістю не поступається зарубіж-
ній і тому є дуже поширеною в Україні.

Директор ТОВ «Ворожбянський КХП» Віктор 
Котенко із гордістю підкреслив, що завдяки прове-
деній реконструкції на елеваторі зможуть швидше 
приймати зерно.

«Життя рухається вперед, все більше стає машин 
з довгими кузовами. Заміна автомобілерозвантажу-
вача дозволить нам швидше вивантажувати зерно і 
таким чином скоротити увесь процес заготівлі, якіс-
но виконувати плани. Один приймач буде і для за-
днього, і для бічного вивантаження», — сказав він.

На елеваторі є ще три підйомника, які використо-
вуватимуть під час прийому ранніх зернових. А під 
час заготівлі пізніх зернових вже на повну потуж-
ність працюватиме новий автомобілерозвнтажувач.

НА ВОРОЖБЯНСЬКОМУ ЕЛЕВАТОРІ 
ПРОВОДЯТЬ РЕКОНСТРУКЦІЮ

СТРУКТУРА  
ПОСІВІВ

КЛАСИКА

ОРГАНІКА

Гречка 95 га 

Жито 550 га

Соя 6 900 га

Пшениця 11 820 га

Кукурудза 22 740 га

Ячмінь 3 345 га

Соняшник 12 245 га

Сочевиця 915 га

Ріпак 9 725 га

Гречка 348 га

Гірчиця 652 га

Пшениця 303 га

Сочевиця 130 га

Льон 253 га

Соняшник 200 га

Кукурудза 712 га
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ОЗИМИЙ РІПАК ДАВ ГАРНИЙ ВРОЖАЙ
Цього року посіви швидко зріють. 

Звичної весняної погоди майже не бу-
ло — у квітні і травні вона була більш 
схожа на літню. Швидкий перехід тем-
ператур від зимніх до літніх спонукав 
рослини швидше достигати і видавати на-
сіння. Найпершим дозрів озимий ріпак на 
полях ТОВ «Семаль». Тут розпочали його 
збирати наприкінці червня, впоравшись із 
задачею за тиждень. 

«Підготовка до збиральної кампанії 
пройшла швидко і ефективно, — розпо-
вів директор агропромислового департа-
менту Групи АГРОТРЕЙД Віктор Кухарчук. 
— Маємо шість комбайнів, усі вони бу-
ли задіяні під час збору врожаю на полях 
«Семалі». Після цього, не втрачаючи часу, 
ґрунт одразу почали готувати до наступ-
ної посівної». 

ПЛАНИ І ПЕРСПЕКТИВИ
Зараз збирають озимий ріпак у інших 

господарствах, потім на черзі — озима 
пшениця. 

Основна маса цих культур вже готова 
до збору, але дощі спровокували зростан-
ня підгону на полях. 

Компанія завжди застосовує комплек-
сний підхід, дотримується сучасних аг-
ротехнологій і враховує всі фактори, що 
впливають на посіви. Для підсушування 
рослин провели десикацію. Це вирівняло 
рівень вологи і покращило якість ріпаку і 
пшениці. 

Збір ярого ячменю запланований на 
серпень. На полях, де він посіяний, вже 
завершили всі необхідні роботи. «Ярий яч-
мінь в дуже доброму стані, він ще вегетує, 
і це дуже добре», — задоволено говорить 
Віктор Кухарчук. 

Органічні культури збиратимуть за 
графіком, що розроблений індивідуально 
для кожного поля. В цій галузі землероб-
ства поспішати не можна, адже вирощу-
вання без використання неорганічних 
добрив — особлива технологія. Тут немає 
чітких строків. Кожне поле розглядають 
не в масиві, а окремо — і засівають, і зби-
рають лише тоді, коли воно до цього по-
вністю готове. 

І хоча такий спосіб господарювання по-
требує додаткових зусиль, АГРОТРЕЙД 
має намір в подальшому розширюва-
ти органічне землеробство. За прогно-
зами експертів, зростаюча екологічна 
обізнаність людей буде сприяти зростан-
ню ринку органічних продуктів не лише 
у Західній Європі і в Україні, а й на рин-
ках Азіатсько-Тихоокеанського регіону і 
Центральної і Південної Америки. 

НЕ ВТРАТИТИ ЖОДНОЇ ЗЕРНИНИ
Всі посіви компанії добре почува-

ються, 99% полів в дуже гарному ста-
ні. Підприємства агрохолдингу сумлінно 
працювали, докладаючи багато зусиль, 
щоб поля були рівними і чистими від 
бур’янів, а посіви ефективно розвива-
лись. 

Під час збиральної кампанії АГРОТРЕЙД 
ставить перед собою таку задачу: як тіль-
ки в якомусь з підприємств рослини 
дозріли і поля готові до збору, сконцен-
трувати там всі сили холдингу, працюва-
ти максимально інтенсивно, щоб зібрати 
все за тиждень, незалежно від того, якою 
є площа під культурою. В компанії впев-
нені, що збір врожаю пройде успішно і 
не буде втрачено жодної зернини. Адже 
АГРОТРЕЙД завжди ставить високу план-
ку, прагнучі значних досягнень.

ГРУПА АГРОТРЕЙД РОЗПОЧАЛА 
ЗБИРАЛЬНУ КАМПАНІЮ

НАШІ ПОТУЖНОСТІ

До складу Групи АГРОТРЕЙД входять
20 сільськогосподарських підприємств.
Елеватори і хлібоприймальні підпри-
ємства холдингу мають загальну потуж-
ність зберігання 

600 ТИС. ТОНН 

Компанія обробляє 

72 ТИС. ГА  
сільськогосподарських 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

  

Господарство, яке першим розпочало збирати врожай, —  
ТОВ «Семаль», що веде діяльність у с. Погребняки Семенівського 
району Полтавської області. Воно розташоване найдалі на південь  
за решту підприємств компанії. 
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ІМ’Я: 
МАКСИМ ВАЛЕРІЙОВИЧ ЛОПІН

Максим Лопін почав працювати в АГРОТРЕЙД в 2006 році, пройшов шлях від економіста  
до директора департаменту планування й звітності. Отримав економічну спеціальність  
у ХНУРЕ, тож і досі полюбляє програмувати у вільний час. Вважає, що фінансисти можуть 
впоратися з великим обсягом робіт за рахунок автоматизації процесів.

МАКСИМ ЛОПІН: 
«ТРУДНОЩІ ЗАГАРТОВУЮТЬ  
І НАДИХАЮТЬ ШУКАТИ НОВІ ШЛЯХИ 
ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ»

— Максим Валерійович, з 
чого почалася ваша робота 
в АГРОТРЕЙД?

— Я впровадив автоматиза-
цію бюджетів елеваторного на-
прямку, тоді це було ще в Exсel. 
Брав участь у вдосконален-
ні системи контролю розподілу 
грошей по заявкам, яку з часом 
повністю автоматизували. Нині в 
системі 1С заявка автоматично 
звіряється з усіма бюджетами.

Також я налагодив процес 
бюджетування: фінплан містить 
прибутки, витрати і рух коштів. 
Його необхідно виконати. Тобто 
від тих, хто працює на місцях, по-
трібні коректні дані — на що зна-
добляться кошти і скільки. Ми 
аналізуємо надіслані плани і шу-
каємо гроші на заявлені потреби. 

Якщо в середині періоду 
хтось раптом говорить, що по-
трібні гроші, які не передбачені 
в бюджеті, це додатковий кло-

піт. Треба зв’язуватись з банка-
ми, брати кредити, а це не так 
просто. Тому важливо, щоб усі 
співробітники Групи сумлінно 
ставились до планування бю-
джетів. 

— Чому так трапляється?
— Через неуважність. 

Бувало, хтось «губив» нуль, по-
милившись в 10 разів. Майже 
всі підрозділи складають пла-
ни влітку, а агронапрямок — у 
грудні, коли всі вже налаштовані 
святкувати. Тому ми цей процес 
контролюємо. Можливо, ко-
мусь ми здаємося занадто нуд-
ними, але треба пам’ятати про 
посівну і не допускати, щоб ком-
панія стояла перед вибором, на-
приклад, або закупати ТММ, або 
виплачувати орендну плату за 
земельні паї, бо грошей на все 
не вистачає. 

— Які ще у вас основні 
обов’язки?

— Плановий відділ займаєть-
ся плануванням та аналізом всіх 
напрямків діяльності Групи, роз-
робкою бюджетів і розрахунком 
інвестиційних показників, готує 
звітність за міжнародними фінан-
совими стандартами для установ, 
які надали фінансування.

Фінансовий відділ — це пи-
тання кредитів, взаємодія з 
банками. Бухгалтерія — це до-
кументообіг торгових операцій, 
звітність і взаємодія з держав-
ними органами. 

— З якими банками лег-
ше працювати — з україн-
ськими чи міжнародними?

— З 2014 р. українські банки 
розглядають вітчизняний бізнес 
як потенційно високоризиковий і 
впроваджують багато точок контр-
олю та додаткових вимог. Це може 
завадити пройти процедуру швид-
ко і ефективно. Проте, труднощі 
загартовують і надихають шукати 

нові способи розв’язання задач з 
«зірочкою». А потім відчуваєш за-
доволення від пройденого шляху, 
результатом якого є залучення фі-
нансування.

Для порівняння, іноземні бан-
ки розглядають наші запити за 
спрощеною процедурою і з ни-
ми ми більше розмовляємо по 
суті. Однак тут також є певні 
складності у зв’язку з ретель-
ним фінансовим моніторингом. 

— Яка частина роботи 
для вас найцікавіша?

— Аналіз, бо відчуваю себе 
детективом (сміється). А також 
переговори. Я пояснюю банків-
ським економістам та аудито-
рам, як формуються саме такі 
цифри та показники, розповідаю 
про модель бізнесу. Роз’яснюю, 
що вона не може бути однако-
вою для всіх бізнесів і що для 
кожної моделі потрібен окремий 
підхід. Такі роз’яснення дозво-

ОСОБИСТА  
СПРАВА

РОБОЧИЙ СТАЖ В ГРУПІ 
АГРОТРЕЙД: 12 РОКІВ
ХОБІ: ПРОГРАМУВАННЯ

ГАСЛО: Я ЛЮБЛИ ЦИФРИ, ВОНИ 
БАГАТО ПРО ЩО ГОВОРЯТЬ

1НАЙБІЛЬШЕ 
ЗАДОВОЛЕННЯ  
В РОБОТІ ОТРИМУЄ 
ВІД УСПІХУ  
В ПЕРЕГОВОРАХ  
З БАНКАМИ  
ТА АУДИТОРАМИ

2ПІД ЧАС НАВЧАННЯ  
У ВИШІ НАВІТЬ  
НЕ УЯВЛЯВ,  
ЩО ПРАЦЮВАТИМЕ  
В АГРАРНІЙ КОМПАНІЇ

3ВІЛЬНИЙ ЧАС 
ПРИСВЯЧУЄ 
ВЛАСНИМ ДІТЯМ

ТРИ ПУНКТИ БІОГРАФІЇ 
МАКСИМА ЛОПІНА:

НАША ГОРДІСТЬ

Директор з фінансової і операційної діяльності Групи АГРОТРЕЙД Олена Ворона урочисто вручила 
грошові сертифікати найуспішнішим агропідприємствам і елеваторам під час АГРО ПІКНІКУ. 

XX Найефективнішим серед кластерів визнали Кластер-5, надавши премію розміром 20 тис. грн. Його директор 
Сергій Черевишник розповів, що колектив вирішив витратити її на придбання квадрокоптеру. «Будемо оглядати 
поля, це буде набагато зручніше, адже зверху видно краще. Цього року фінансова премія надається вперше, і це 
був дуже приємний сюрприз для усіх. Люди добре працювали і пишаються своїми досягненнями», — сказав він. 

Грошові нагороди, які будуть використані на потреби колективів, отримали також Чернігівський елеватор, 
Кластер-7 і Ворожбянський КХП, Кластер-4 і Гадяцький елеватор. Відзначили також і 18 найкращих працівників 
холдингу у кількох номінаціях — «Найсумлінніший працівник», «Відданість компанії», «Підтримка і допомога коле-
гам», «Винахідливість та пошук нових рішень», «Успішний старт».

НАЙКРАЩІ КОЛЕКТИВИ  
ОТРИМАЛИ ВИНАГОРОДУ

ляють успішно проходити аудит та 
залучати кредитні кошти. Успіх у 
переговорах приносить справжнє 
задоволення. 

1 місце (нагорода 20 тис. грн):  
Подарунковий сертифікат, 
призначений Чернігівському 
елеватору,  
вручили його директору 
Василю Крикливому

2 місце (нагорода 15 тис. грн):  
Подарунковий 
сертифікат, призначений 
Ворожбянському КХП, 
вручили його директору 
Віктору Котенко

3 місце (нагорода 10 тис. грн):  
Подарунковий сертифікат, 
призначений Гадяцькому 
елеватору, вручили  
його директору  
Григорію Заставському

1 місце (нагорода 20 тис. грн):  
Подарунковий сертифікат, 
призначений Кластеру-5,  
вручили його директору  
Сергію Черевишнику

2 місце (нагорода 15 тис. грн):  
Подарунковий сертифікат, 
призначений Кластеру-7,  
вручили його директору 
Олександру Гончарову

3 місце (нагорода 10 тис. грн):  
Подарунковий сертифікат, 
призначений Кластеру-4,  
вручили його директору 
Олександру Логвиненко
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Територія 
Чернігівської 
області була 
заселена ще з 
прадавніх часів. 
Село Сиволож 
Борзнянського 
району має багату 
історію, якою 
пишаються його 
мешканці. 

XX  Стародавня назва — Все-
волож. Більшість дослідників, 
які вивчали історію краю, вва-
жають, що вона походить від 
імені князя Всеволода — сина 
Ярослава Мудрого. Вперше 
Всеволож згадується в літопи-
сі у 1147 році як вже обжите і 
дуже укріплене місто. Від нього 
залишилося городище XI—XII 
століть. 

У середині ХІ ст. почалися 
безперервні набіги половців на 
Київську Русь. Особливо страж-
дали Київська, Переяславська і 
Чернігівська землі. Очевидно, у 
цей період князь Всеволод і за-
снував Всеволож. Через при-
кордонне місто йшов шлях у 
половецькі степи, воно було 
ключовим для відносин Русі із 
половцями. Це сприяло його 
укріпленню і розвитку, але зму-
шувало і приймати перші удари 
при набігах. 

Як і більшість міст того ча-
су, призначених і для захисту, і 
для поселення, він являв собою 
фортецю, обнесену дерев’яною 
стіною, обкопану ровом, обве-
дену валом. По ровах пропус-
калась вода. Навколо фортеці 
селились люди, які під час на-
падів шукали захисту за стінами 
фортеці. Будівлі, розташовані 
за нею, також обносились сті-
ною або валом, обкопувались 
ровом. Внутрішнє місто нази-
валось «дитинець», а зовнішнє 
— «острога» або «предграддя». 

Дитинцем Всеволожа, оче-
видно, було місце, тепер ві-
доме під назвою Буртів. На 
стінах встановлювались вежі 
для стрільців, через рови спо-

руджувались підйомні мости. 
Взяти таке місто було нелегкою 
задачею для ворога. 

Окрім штучних укрі-
плень, Всеволож був 
добре захищений і 
природними — був 
оточений майже не-
прохідними болота-
ми. Важливу роль 
відігравали і лі-
си. Вони слугували 
як для захисту, так і 
для прожитку, бо бу-
ли багаті звіриною, тут 
водились зубри, олені, 
ведмеді, бобри. В ріках бу-
ло повно риби.

У ХІІІ ст. на Київську Русь 
напали татари, яких князі не 
змогли перемогти. Було зруй-
новано і спалено багато міст, 
зокрема і Всеволож. А на по-
чатку ХІV ст. Чернігівське 

князівство припинило існуван-
ня, ставши частиною Великого 
князівства Литовського. 

Нинішні жителі Сиволожі 
прагнуть зберегти історичну 

пам'ять і докладають до цьо-
го багато зусиль. Навесні, 

коли Група АГРОТРЕЙД 
проводила конкурс со-
ціальних проектів 
«Громадотворець», лю-
ди запропонували вста-
новити у селі пам’ятну 
стелу, а також – вида-
ти книгу про історію 
Сиволожі. 

У результаті конкурсу 
переміг проект створен-

ня зеленої зони відпочинку 
з пам'ятною стелою.
Завідуюча Сиволожської бі-

бліотеки Валентина Марченко 
повідомила, що існує два само-
робних видання, присвячених 
історії Сиволожі. Її попередник 
— Микола Хміль, що очолю-
вав бібліотеку майже 50 років, у 

Благодійний Фонд Всеволода 
Кожемяка «УКРАЇНА ХХІ» 
започаткував проект «Нова 
бібліотека».

XX Співробітники Фонду багато 
спілкуються з мешканцями сіл, 
які хочуть мати доступ до якісної 
літератури. Але нові надходження 
до бібліотечних фондів практично 
відсутні.

Тому з’явився проект, в рамках 
якого бібліотекам передають і кла-
сику, і найкращі твори сучасних 
авторів. Загалом він охоплює 18 
закладів — у Харківській, Сумській, 

Полтавській та Чернігівській об-
ластях.

Майже половина книг — для ді-
тей. І це не лише художні твори. 
Дитячі енциклопедії допоможуть 
школярам краще пізнати Україну і 
світ, стануть у нагоді під час вибо-
ру професії.

Робота з молоддю — один із прі-
оритетів діяльності Фонду. Саме то-
му протягом року заплановані також 
комплексні заходи, спрямовані на 
створення на базі бібліотек сучас-
них центрів дозвілля, обладнаних 
комп’ютерами з підключенням до 
Інтернету, де буде можливість цікаво 
проводити час та грати у настільні ігри.

СІЛЬСЬКІ БІБЛІОТЕКИ 
ОТРИМАЮТЬ НОВІ КНИЖКИ

ЛІТОПИСНЕ МІСТО ВСЕВОЛОЖ  
І КНЯЗЬ ВСЕВОЛОД ЯРОСЛАВИЧ

З ПЕРШИХ ВУСТ

Всеволод Кожемяко, 
Почесний голова  
Благодійного Фонду «УКРАЇНА ХХІ» 

XX «Мета проекту — знову зробити читання звичним 
дозвіллям дітей і дорослих, познайомити їх з акту-
альними творами художньої літератури і допомогти 
розширити світогляд. А також створити на базі сіль-
ських бібліотек повноцінні центри дозвілля», — за-
значив Всеволод Кожемяко.

ФАКТИ З ЖИТТЯ  
КНЯЗЯ ВСЕВОЛОДА:
XX Був молодшим сином Ярослава Му-

дрого і шведської принцеси Інгріди 
(княгині Ірини). Улюблений син ве-
ликого князя, за життя якого не був 
його намісником в будь-якому місті і 
жив у Києві з батьками.

XX У 1054 р. Ярослав Мудрий, помира-
ючи, розділив Київську Русь між 
своїми синами. Всеволод став кня-
зем Переяславської і Ростовської 
землі. Разом зі старшими братами 
Ізяславом та Святославом утворив 
тріумвірат Ярославичів, що правив 
Київською Руссю. На початку 1070-х 
рр. тріумвірат розпався. Всеволод 
перейшов княжити до Чернігова.

XX У 1076 році Святослав помер, і невдо-
взі Всеволод став Великим князем 
Київської Русі. Чернігів перейшов до 
його сина Володимира Мономаха.

XX Всеволод був дуже освіченою лю-
диною, говорив п'ятьма мовами. У 
народі його прозвали Миролюбним, 
бо був терплячим, добрим, любив 
проводити час серед ченців, утриму-
вався від пияцтва і похоті.

Всеволож населяли «псарі» — мисливці, 
які добували хутра та були вартовими. 

Сільськогосподарській праці заважали набіги 
половців. Серед «псарів» були і половці, які 

полишили кочове життя і перейшли до осілості і 
поступово змішувались із місцевим населенням. 

Їх називали «коуями». Вони добре знали 
степи і звички половців, тому князі часто їх 

використовували у якості провідників і 
перекладачів.

БЛАГОДІЙНІСТЬ

«Рум’янцевського опису». У нас є 
частина цього перепису населен-
ня, зробленого у 1765-1769 ро-
ки, яка стосується нашого села. І 
дорослі, і школярі шукають своїх 
предків, вивчають своє коріння», 
— зазначила вона. 

За словами Валентини 
Марченко, у Сиволожі люблять 
обговорювати історичне мину-
ле, представники старшого по-
коління вже прочитали книжки, 
написані земляками, молодь ці-
кавиться ними зараз. «Раніше 
бібліотеку відвідували частіше, 
кожен вихідний було повно лю-
дей. Не лише читали, а й грали у 
шахи, вели бесіди, ділилися спо-
гадами. Микола Пилипович за-
вжди занотовував усе, збирав 
спогади. І його, і Володимира 
Ксенофонтовича з теплотою зга-
дують у селі, пишаються ними», 
— розповіла вона. 

РІДНА ЗЕМЛЯ

Виконавчий директор Благодійного Фонду 
«Україна ХХI» Олександр Парщик передає 
книги завідуючій Олишівської бібліотеки 
Тетяні Шеремет

1980-х роках написав «Історичну 
довідку про село Сиволож».

«Микола Пилипович то-
варишував з Володимиром 
Ксенофонтовичем В’ялим, — 
продовжує Валентина Василівна. 
— Той народився у нашому селі, 
а згодом переїхав у Мурманськ. 
Там працював у міліції, проте за-
хоплювався історією, мав доступ 
до архівів і написав книгу про іс-
торію нашого краю. В’ялий що-
літа приїздив до рідного села 
разом із дружиною і дітьми».

Книга В’ялого має назву 
«Історико-географічний та еконо-
мічний огляд с. Сиволож з давніх 
часів і до кінця ХVІІІ ст. на фо-
ні подій, що відбувалися в краї». 
У 1993 р. вона була надрукована 
на друкарській машинці. Видання 
має саморобну палітурку. 

«Коли з’явилися комп’ютери, 
син Миколи Пилиповича над-
рукував на принтері «Історичну 
довідку». Вона є в нашій біблі-
отеці, і книга В’ялого також є, 
— додає Валентина Василівна. 
— Люди цікавляться, читають. 
Також часто беруть матеріали 
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Майже 200 найуспішніших учнів 
отримали грошову премію 
«Обдарованість» від агрохолдингу.

XX Під час свята Останнього дзвоника 
школа стає центром села. За традицією, 
збираються не лише учні, батьки, брати та 
сестри — дошкільнята, а й дідусі та бабусі, 
інші родичі і всі, хто захотів ще раз побу-
вати в стінах рідної школи. Лунають щирі 
привітання і напутні слова від педагогів. 

Цей день став особливим у 46-ти се-
лах, де господарюють підприємства 
Групи АГРОТРЕЙД. У школах підсумували 
досягнення учнів, і найкращим представ-
ники компанії урочисто вручили дипломи 
і грошову винагороду. Вона стала додат-
ковим приводом для радості й гордості. 

Отримання будь-яких нагород у шкіль-
ному віці — неабияке досягнення для ди-
тини. Особливо вона пишається своїми 
здобутками, мабуть, коли виборює пев-
ну фінансову відзнаку своєї праці. Щоб 
підтримати сумлінних учнів, АГРОТРЕЙД 
запровадив премію «Обдарованість». 

Вона вручається не лише за гарні оцін-
ки і перемоги в олімпіадах і конкурсах, 
а й за позашкільні досягнення. Компанія 
прагне заохотити дітей та молодь дома-
гатися успіху. Щоб кожен реалізував свої 
здібності — чи то спортсмен, чи то нау-
ковець, дослідник, майстер та творець.

Валентина Дузь, директор школи у 
Розбишівці Полтавської області, зізна-
лась, що визначити найкращих було 
складно. «Обирали тих, хто має відмінні 
знання та переміг в районних і обласних 
олімпіадах. Виявилось, що таких дітей в 
нас багато. Спочатку планували вручи-
ти премію дев’яти учням, але в останній 
момент ще двоє перемогли в олімпіадах, 
тому врешті її отримали одинадцять. Діти 
дуже раді, для них це щедра винагоро-
да», — сказала Валентина Михайлівна.

Грошове заохочення стимулює школя-
рів навчатися краще, упевнений дирек-
тор школи у Коровинцях Сумської області 
Віктор Шило. «Діти в захваті від нагоро-
ди. В нас навчається 200 дітей, серед них 
багато старанних. Дуже приємно, що 14 

учнів отримали доволі суттєву фінансову 
премію, — говорить він, — Звичайно, це 
добре, що така велика і надійна компанія, 
як АГРОТРЕЙД підтримує освіту, бо якщо 
є гарна школа, то й село буде жити», — 
сказав Віктор Сергійович. 

Людмила Калашник, директор шко-
ли у Лисівці Полтавської області, зазна-
чила: «Всі дуже вдячні, не лише діти, а 
й вчителі — за те, що учнів заохочують 
гарно вчитися, ретельніше готуватися 
до уроків. Для дітей це великий стимул 
брати нові вершини. Одну з дівчаток вже 
відзначали минулого року, і цей рік вона 
також дуже старалася».

Запроваджена Групою АГРОТРЕЙД 
премія «Обдарованість» вже стала гар-
ною традицією — вперше її вручали 
торік. У компанії обіцяють і надалі стиму-
лювати школярів до досягнення якомо-
га кращих результатів у навчанні, музиці, 
спорті. Претендувати на винагороду мо-
жуть учні віком від 7 років, батьки або 
бабусі чи дідусі яких є орендодавцями 
компанії.

АГРОТРЕЙД НАГОРОДИВ 
НАЙКРАЩИХ ШКОЛЯРІВ

ВАЖЛИВО ЗНАТИ

СПРАВЖНЄ СВЯТО 
ДЛЯ ШЕЛЕСТІВСЬКОЇ 
ДІТВОРИ

На території СТОВ «Колос», яке господарює 
на території Коломацького району Харківської 
області, відбулось масштабне святкування 
Міжнародного дня захисту дітей.

НАШЕ МАЙБУТНЄ

ДОБРІ СПРАВИ

с. Коровинці (Сумська обл.)

с. Розбишівка (Полтавська обл.) с. Розбишівка (Полтавська обл.)

смт Золочів (Харківська обл.) с. Підлісне (Чернігівська обл.) смт Золочів (Харківська обл.)

XX Смачні ласощі, стрибки на ба-
туті і навіть наукові експеримен-
ти — можливість цікаво і весело 
провести час була передбачена 
для кожного маленького меш-
канця села Шелестове. Співро-
бітники СТОВ «Колос» щедро 
частували солодощами: соком, 
цукерками, печивом, солодкою 
ватою та смачними пиріжками, 
які з любов’ю приготували пра-
цівниці їдальні цього підприєм-
ства.

Для найменших дітлахів бу-
ли батут і надувна гірка. Також 
усім бажаючим художники роби-
ли аквагрим, який так полюбляє 
малеча. Пензлик в умілих руках 

перевтілював дітей в героїв муль-
тфільмів, метеликів, квіточки то-
що. Аніматори залучали дітвору 
до рухливих ігор і різноманітних 
веселих розваг і конкурсів. 

Для старших дітей най-
цікавшим було спостеріга-
ти за науковим шоу «Мега 
Мозок». Його ведучі проводи-
ли хімічні й фізичні досліди, 
ознайомлюючи школярів із різ-
номанітними науковими хитро-
щами. Використовували сухий 
льод, полімери ті інші хімічні ре-
човини. Глядачі були в захваті 
від ефектних звукових експере-
ментів, явищ резонансу та інших 
різноманітних досліджень.

ШКОЛАМ І ДИТСАДКАМ 
ПОДАРУВАЛИ 
САДЖАНЦІ ФРУКТОВИХ 
ДЕРЕВ
Молоді дерева — яблуні, абрикоси, 
вишні та черешні — посадили біля 
дошкільних і навчальних закладів 
у селах Прохори і Шаповалівка 
Чернігівської області, а також у 
Шелестовому Харківської області.

XX Представники Групи АГРОТРЕЙД по-
стійно спілкуються з працівниками соці-
альних установ, зокрема, з керівниками 
шкіл і садочків, дізнаючись про їх потре-
би. З’ясувалося, що навчальні заклади 
мають власні сади, посаджені переваж-
но ще за радянських часів. Раніше дітям 
давали свіжі яблука та ягоди, варили 
компоти, готували пиріжки і вареники зі 
смачною начинкою. Запасів вистачало 
на всю зиму, і це зменшувало витрати на 
харчування. 

Але зараз дерева вже старі та занедба-
ні, і в останні роки родять дуже мало — 
лише по кілька плодів на одному дереві. 

Щоб оновити сади та дати можливість 
збирати гарні фруктові врожаї, агрохол-
динг передав школам і дитсадкам моло-
ді саджанці. Піклуючись про те, щоб свіжі 
плоди якнайдовше були на дитячому сто-
лі, придбали як ранні, так і пізні сорти. 
Вони гарно прижились, і є надія, що у свій 
час вони сповна вродять і будуть чудовим 
вітамінним десертом у харчуванні дітво-
ри.

Учасники свята разом з директором  
СТОВ «Колос» Олександром Гончаровим

Учні Прохорської школи саджають
дерева разом із заступником директора
із соціальних питань Кластера-5
Раїсою Лук’яненко
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XX Всесвітній День вишиван-
ки — це міжнародне свято, 
покликане зберегти тради-
ції створення та носіння на-
ціонального одягу України. 
Вишиванка — не тільки спо-
конвічний український одяг, а 
ще й оберіг, символ благопо-
луччя. Свято вишиванки сим-
волізує національну єдність. 
Працівники Групи АГРО-
ТРЕЙД вже не вперше долу-
чаються до нього, і з кожним 
роком і в офісі керуючої ком-
панії, і на підприємствах та 
елеваторах вишиванок стає 
вcе більше. 

СПІВРОБІТНИКИ АГРОТРЕЙД МАСОВО 
ВІДЗНАЧИЛИ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

КОМПАНІЯ АГРОТРЕЙД 
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ 
ТА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ПОЗИЦІЇЇ:

Сумська область
XX Агроном — ТОВ «Липоводолинский 

РАЙСНАБ», СТОВ «Хлібороб», Липово-
долинский р-н, Лебединский р-н
XX Старший інженер — ТОВ «СК-АГРО», 

Липоводолинский р-н, сел. Суха Грунь
XX Головний бухгалтер — ТОВ «СК-

АГРО», Липоводолинский р-н, сел. Суха 
Грунь
XX Заступник директора з соціальних 

питань — ТОВ «АГРІПОРТ-НОРД», ТОВ 

«МИР-12», Путивльский р-н, с. Мазівка

Чернігівська область
XX Старший інженер — СТОВ «Злагода» 

Бахмацький р-н, с.Курінь
XX Юрисконсульт — ТОВ «Чернігівський 

елеватор», СТОВ «Доч-хліб», Борзнян-
ський р-н, с. Велика доч
XX Агроном — ТОВ «Олишівка», ТОВ 

«Чернігів-Агроенерджи», Чернігівський 
р-н, с. Олишівка, с. Серединка

XX Спеціаліст із земельних питань — 
ТОВ «Чернігів-Агроенердж», Чернігів-
ський р-н., с. Серединка

Харківська область:
XX Менеджер з комерційних питань 

— СТОВ «Колос», Коломацький р-н, 
с.Шелестове
XX Заступник директора з соціальних 

питань — СТОВ «Золочівське», Золочів-
ський р-н., смт. Золочів

XX Начальник виробничо-технічної ла-
бораторії — ТОВ «Дворічанський елева-
тор», Дворічанский р-н., сел. Дворічне
XX Механік — ПСП «Україна», Дворічан-

ський р-н, с. Петро-Іванівка

Полтавська область:
XX Заступник директора з соціальних 

питань — ТОВ «Віктория Агро», ТОВ 
«Нові Мости», Гадяцький р-н, с. Розби-
шівка та с. Лисівка

Департамент персоналу 
067 555 13 26

МИ ПРОПОНУЄМО:

XX Офіційне працевлашту-
вання, соціальні гарантії

XX Кар’єрне зростання

XX Корпоративне навчання

ЧЕКАЄМО НА РЕЗЮМЕ

РОБОТА В АГРОБІЗНЕСІ — НАЙБІЛЬШ ДИНАМІЧНА І ПЕРСПЕКТИВНА  
СФЕРА УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ПРАЦІ!

адреса для резюме  
hr@agrotrade.ua

ВІДПОЧИНОК

АГРО ПІКНІК 
XX Група АГРОТРЕЙД підбила підсум-

ки маркетингового року. У невимушеній 
обстановці — на базі відпочинку «Гру-
нівська Січ», — керівники підприємств 
і елеваторів розповіли про свої досяг-
нення. Найкращі колективи і працівники 
отримали винагороду. А потім розпочав-
ся пікнік, під час якого чотири команди 
куховарили, готуючи традиційні україн-
ські страви. Були також спортивні ігри, 
мотузкове містечко і стрільба з лука.

Співробітники офісу Керуючої компанії

Працівники Близнюківського КХП

Працівники Гадяцького  
елеватору

Працівниця Купянського 
КХП з донькою

Працівники Зачепилівського 
ХПП

Працівники Ворожбян-
ського КХП

Працівники  
Кластеру-4

Під час пікніку приготували смачний куліш

Представники Служби безпеки  
Групи АГРОТРЕЙД

Керівництво компанії також взяло участь 
в приготуванні страв


