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АГРОТРЕЙД ДОПОМІГ ШКОЛАМ ПІДГОТУВАТИСЬ ДО НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ СТОР. 7

СТОР. 3

НА ЧЕРНІГІВСЬКОМУ ЕЛЕВАТОРІ 
ОНОВИЛИ АДМІНІСТРАТИВНО- 
ПОБУТОВИЙ КОРПУС

АГРОХОЛДИНГ 
ПРЕЗЕНТУВАВ НОВІ СОРТИ 
НАСІННЯ

ШКОЛЯРІ З ПРИФРОНТОВОЇ
ЗОНИ ВІДВІДАЛИ КОНЦЕРТ
НА НСК «ОЛІМПІЙСЬКИЙ»
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ВСЕВОЛОДА КОЖЕМЯКА 
«УКРАЇНА ХХІ» ОРГАНІЗУВАВ ПОЇЗДКУ  
ДО КИЄВА.

СТОР. 2 СТОР. 6
КОМПАНІЯ ВИРОСТИЛА ІМПОРТНІ СОРТИ 
СОНЯШНИКА І ПШЕНИЦІ ВІД СВІТОВИХ ЛІДЕРІВ  
З ФРАНЦІЇ, АВСТРІЇ ТА НІМЕЧЧИНИ.

Група АГРОТРЕЙД організувала для 40 своїх співробітників та орендодавців поїздку на концерт,  
що відбувся у Києві на НСК «Олімпійський».

СТОР. 8

ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 
РАЗОМ З «ОКЕАНОМ ЕЛЬЗИ»

ПРОВЕЛИ КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ, 
ВСТАНОВИЛИ ОПАЛЕННЯ, ПРИДБАЛИ НОВІ 
МЕБЛІ.
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НОВИЙ ПІДЙОМНИК  
У ВОРОЖБІ 

Реконструкція завершена, з 
новим автомобілерозвантажу-
вачем Ворожбянський елева-
тор працює набагато швидше. 

XX «Працювати з найсучаснішим автомобіле-
розватажувачем зручно і приємно, заготів-
ля зерна прискорилась. Тепер можемо при-
ймати зерновози із заднім вивантаженням, 
розвантажувати і завантажувати машини 
будь-якої довжини», — із задоволенням 
розповів директор ТОВ «Ворожбянський 
КХП» Віктор Котенко.

АГРОТРЕЙД постійно інвестує кошти в 
розвиток, купує нову техніку, проводить ре-
монти, зауважив директор виробничо-тех-
нічного департаменту Костянтин Ворона. «У 
довгострокових планах компанії — прово-
дити реконструкцію підйомників і на інших 
елеваторах, замінюючи 1-2 на рік. Зараз го-
туються документальні проекти для заміни», 
— поділився він.

У АГРОКЛАСТЕРІ-3 
УСПІШНО ВПОРЯДКУВАЛИ 
РОЗЛИВ ДОБРИВ
Завдяки створенню станції 
зі зберігання рідких добрив 
скоротився час, потрібний для їх 
приймання і відвантаження.

XX Можна з упевненістю сказати, що ви-
користання станції ефективно позначи-
лось на усьому виробничому процесі під-
приємств «Агріпорт-Норд» і «Мир-12», які 
складають Агрокластер-3, зазначив його 
директор Володимир Воронов. 

«Обробляємо понад 8 тисяч га землі, 
зберігання великої кількості добрив було 
нагальним питанням. До його вирішення пі-
дійшли ґрунтовно: збудували станцію, яка 
може одночасно прийняти 200 тонн рідини», 
— розповів він.

Резервуари розташували у вигляді лінії, 
з’єднали їх за допомогою пластикової ма-
гістралі в єдину систему, встановили запір-
ні крани. Автоцистерна зливає добрива у 
крайню ємність, по сполученим судинам во-
ни заповнюють всю систему. Після заповне-
ння резервуар закривається краном. Для 
відправки добрив у поле помпа відкачує рі-
дину із першої ємності. Позитивна новація 
покращила роботу усього кластеру. 

XX Агрохолдинг виростив імпортні сорти від світових 
лідерів з Франції, Австрії та Німеччини. Асортимент 
озимої пшениці доповнили нові високопродуктивні 
сорти «Мідас», «Колонія», «Дромос».

У лінійці насіння соняшнику з'явилися нові для 
України сорти «Мандроід» та «Ірімі». Вони призначе-

ні для вирощування за технологією Clearfield — «чис-
те поле».

Особливу увагу привертають гарні потужні рос-
лини з великим кошиком і міцним стеблом — посіви 
соняшнику «Ірімі» біля Новомиколаївки та Золочева. 
Для Харківської області це не дуже типова картина, 
адже регіон останніми роками часто потерпає від по-
сухи. Цього літа сонце також гаряче припікало, і до-
щів було мало. 

Анатолій Цилюрик – директор підприємства 
«Золочівське», яке виростило «Ірімі», зізнався, що 
і сам здивований станом посівів – раніше соняшник 
«поводився» гірше. 

Владислав Іванов – агроном підприємства 
«Укрзернопром–Шевченкове», поля якого біля 
Новомиколаївки, – підкреслює, що основними ха-
рактеристиками «Ірімі» є висока стійкість до голо-
вних хвороб і стресових факторів. «Сорт має високі 
агротехнологічні показники і унікальну пластичність, 
також є можливість працювати популярними гербіци-
дами за технологією Clearfield, тож маємо чисті поля 
без бур’янів. А для нашого краю ще дуже важливо, 
що «Ірімі» гарно переносить посуху», — із задоволен-
ням говорить Владислав Володимирович. 

Посівний матеріал Agroseeds вирощується під 
контролем фахівців і авторським наглядом оригіна-
торів сортів, а після цього допрацьовується на на-
сіннєвому заводі Групи АГРОТРЕЙД, де встановлено 
сучасне обладнання Cimbria Haid (Данія).

Все насіння відповідає чинним стандартам якості. З 
такими гібридами гасло «Agroseeds — сталий прибу-
ток з кожного гектару!» обов’язково втілиться. 

АГРОХОЛДИНГ ПРЕЗЕНТУВАВ 
НОВІ СОРТИ НАСІННЯ
Маємо неабиякий привід для гордості — нові сорти насіння власної 
торгової марки Agroseeds, які в цьому сезоні представив АГРОТРЕЙД.

Генеральний директор 
Групи АГРОТРЕЙД 

Всеволод КОЖЕМЯКО

ШАНОВНІ КОЛЕГИ, ПАРТНЕРИ!
«Учітеся, брати мої! Думайте, читайте», — закли-

кав нас Кобзар.
Вересень асоціюється у нас зі школою, навчан-

ням, знаннями. Знову лунає Перший дзвоник, і на-
ші діти ідуть в класи — здобувати освіту, яка стане 
фундаментом їхнього майбутнього.

У цьому році оголошено офіційний старт «Нової 
української школи», реформи, яку Міністерство 
освіти і науки називає ключовою. Метою її є ство-
рення школи, у якій буде «приємно навчатись і яка 
даватиме учням не тільки знання, як це відбувається 
зараз, а й уміння застосовувати їх в житті». Ми з ра-
дістю вітаємо такі плани МОН, проте водночас бачи-
мо, що проголошені зміни рідко втілюються в житті 
школи.

Проблем у сільських школах багато, і стосуються 
вони не лише змісту навчання, але і елементарних 
побутових умов. Ми хочемо, щоб дітям подобалось 
ходити до школи і вчитись, і щоб учителі мали мож-
ливість зосерджувати свої зусилля не на подоланні 
побутових незручностей, а на своїй роботі. Тому по-
чинаємо з малого: ремонтуємо приміщення, купує-
мо зручні меблі і оргтехніку.

Конкретними діями ми допомагаємо закладати 
той самий фундамент, від якого сьогодні залежить 
радість маленької людини, а завтра — самодостат-
ність, впевненість у власних силах людини дорослої.

Бажаю всім активного і успішного навчаль-
ного року, а найкращі і найзавзятіші отрима-
ють по його завершенню уже традиційну премію 
«Обдарованість».
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ВРОЖАЮ БУТИ!

АГРОНОВИНИ

XX Цього року АГРОТРЕЙД 
віддає перевагу прямому 
посіву, завдяки якому не 
руйнується структура ґрун-
ту і в ньому зберігається 
волога.  Старших агрономів 
шести кластерів холдинга 
зібрали, щоб показати, як 
найкращим чином викорис-
товувати для цього сівалку. 

«Відбулась презента-
ція прямого посіву для 
тих господарств, в яких є 
Pottinger. Представник ком-
панії продемонстрував, як 
її налаштовувати, якою має 
бути глибина і швидкість, 
як ефективніше викорис-
товувати, зменшувати кіль-
кість проходів, економити 
пальне, тощо», — розпо-
вів директор агропромис-
лового департаменту 
Групи АГРОТРЕЙД Віктор 
Кухарчук.

Керівник сервісної служ-
би «Pottinger Україна» 
Анатолій Нагірняк зазначив: 
«Наш інженер підказує, як 
краще користуватись тех-
нікою, інформує про новин-
ки. Перед сезоном посіву 
дуже корисно все згадати, 
оновити навички, адже це 
попереджує помилки».

Подібні навчання для аг-
рономів та інших фахівців 
АГРОТРЕЙДу є регулярни-
ми, бо компанія прагне під-
вищити кваліфікацію своїх 
спеціалістів. 

Pottinger — провідний 
інноваційний бренд сіль-
ськогосподарської техніки, 
його заводи розташовані в 
Австрії, Німеччині і Чехії. 

АГРОТРЕЙД вже понад 
три роки використовує сі-
валки Pottinger, які відповіда-
ють високим вимогам якості. 

XX Клімат з кожним роком змінюється, і ро-
бить працю хліборобів все складнішою, дода-
ючи нові виклики. 

Компанія не сподівається на милість при-
роди, а постійно вдосконалює агротехнології, 
підлаштовуючись до її примх. Використовує 
нові, подекуди незвичні прийоми, завдяки чо-
му має гарні якісні врожаї.

АГРОТРЕЙД є дбайливим господарем, то-
му створив найсприятливіші умови для збері-
гання зерна, яке за відсутності належних умов 
може зіпсуватись.

Зараз на елеватори холдингу вже завезли 
понад 188,6 тонн зерна, і ця цифра буде збіль-
шуватись, бо збирання пізніх зернових ще 
триває. Потужності компанії дозволяють збе-
рігати не лише власне збіжжя, а й надавати 
послуги іншим аграріям.

ДЕ ГОСПОДАР ХОДИТЬ,  
ТАМ НИВА РОДИТЬ
Важливо не лише виростити гарний врожай,  
а й зберегти його. АГРОТРЕЙД вдало  
справляється з цими задачами.

ВІДБУЛОСЬ НАВЧАННЯ 
НАПЕРЕДОДНІ  
ПОСІВУ ОЗИМИХ
На базі СТОВ «Золочівське» пройшов практичний 
семінар, на якому показали особливості 
використання сівалок Pottinger.

НАШІ ПОТУЖНОСТІ

Невдовзі працівники  
СТОВ «Доч-Хліб» і Чернігівського 
елеватора святкуватимуть новосілля. 

XX Зроблено багато: відремонтували адміні-
стративно-побутовий корпус, спроектували 
і виготовили нові зручні меблі для кожної 
кімнати. Компанія потурбувалась про людей, 
обладнавши опалення.

«Люди з нетерпінням чекають переїзду. 
Працівники зі СТОВ «Доч-Хліб» переїдуть до 
оновлених приміщень Чернігівського елевато-
ра, котрі раніше не використовувались, — роз-

повів Василь Крикливий, який очолює обидва 
підприємства. — Створені комфортні умови, є 
не лише сучасні офіси, а й душові, роздягаль-
ні, їдальня, кімнати для відпочинку». 

Василь Дмитрович додав, що провели також 
благоустрій території. Забетонували дорогу і під-
мостки біля силосів. Збудували підпірну стіну з 
парканом, щоб попередити зсування ґрунту.

Директор виробничо-технічного департа-
менту Групи АГРОТРЕЙД Костянтин Ворона 
підкреслив, що холдинг має на меті створити 
максимально ефективні і зручні робочі місця 
для всіх співробітників. 

НА ЧЕРНІГІВСЬКОМУ ЕЛЕВАТОРІ 
ОНОВИЛИ АДМІНІСТРАТИВНО- 
ПОБУТОВИЙ КОРПУС

110,6Пшениця

6,7 Соя

26,5Ячмінь

4,9Горох

13,3Кукурудза

2,0Овес

11,8Ріпак

1,3Сочевиця

11,0Соняшник

0,5Гречка

СТРУКТУРА ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНА  
(У ТИС. ТОНН)

На елеватори Групи АГРОТРЕЙД 
вже завезли 188,6 тонн зерна
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РЕКОРДНА СПЕКА  
НА СХОДІ УКРАЇНИ

Цього року багато країн Європи 
постраждали від посухи. Зокрема, 
в Україні було надзвичайно спекот-
но у серпні. Три кластери холдингу у 
Харківській області і один у Сумській 
зазнали серйозної посухи — за місяць 
випало лише 0,001 мм опадів, а тем-
пература підвищувалась до рекорд-
них позначок. Останній раз аналогічні 
погодні умови метеорологи фіксували 
170 років тому. 

Жнива розпочались набагато ра-
ніше від запланованих строків. 
Через спеку достигання культур при-
скорилось і вони почали «згорати» 
на сонці. Повітряно-ґрунтова посуха 
призвела до того, що потенціал рос-
лин не розкрився повністю.

«Якби погодні умови були більш 
сприятливими, врожай міг би бути 
більшим відсотків на 30. Натомість, 

компанія менше витратить на суш-
ку зерна, за рахунок цього зможе-
мо зекономити, — зазначає директор 
агропромислового департаменту хол-
дингу Віктор Кухарчук. — Загалом, 
АГРОТРЕЙД не зазнає серйозних 
втрат, бо плануючи діяльність, врахо-
вує кліматичні особливості. В посуш-
ливих регіонах ми не сіємо ризиковані 
культури, зокрема, кукурудзу. На схо-
ді країни вона не вродить так рясно, 
як на Чернігівщині, де вологи набага-
то більше. Там її і саджаємо. І хоча в 
цьому регіоні піщані ґрунти, вміле гос-
подарювання дозволяє отримувати 
великі врожаї». 

З кожним днем все більше культур 
на полях достигає. Ще влітку зібра-
ли озимі ріпак та пшеницю, ячмінь. У 
вересні активно триває друга хвиля 
жнив, збирають сою, соняшник, ярий 
ріпак, кукурудзу. У Агрокластері-4 
(ТОВ «Липоводолинський райснаб» і 

СТОВ «Хлібороб» у Сумській області) 
зібрали сою і приступили до кукурудзи. 
Її також збирають у Агрокластері-1 
(ПСП «Україна» і ТОВ «Укрзернопром-
Шевченкове» у Харківській області). 

Під час жнив добре відзначив-
ся 4-й Агрокластер, а також 3-й 
(ТОВ «Агріпорт-Норд» і ТОВ «Мир-
12» у Сумській області) і 8-й (СТОВ 
«Золочівське» на Харківщині). Ці гос-
подарства сконцентрували на ланах 
велику кількість комбайнів і машин, ор-
ганізувавши швидке та якісне збирання.

ТУРБОТА  
ПРО ЯКІСТЬ ЗЕРНА 

АГРОТРЕЙД цього року має гарне 
збіжжя. Зібрана пшениця має спів-
відношення продовольчої і фуражної 
приблизно 70% на 30%. «Хоча в пе-
ріод збирання озимини були сильні 
дощі, технологічно все було зробле-
но так, щоб отримати максимальну 

якість зерна. Зокрема, робили деси-
кацію, це прийом, без якого пшеницю 
добре не збереш», — говорить Віктор 
Кухарчук. 

Для кукурудзи липневі зливи вия-
вилися сприятливими — і якість висо-
ка, і врожай буде рясним. «Цього року 
компанія засіяла всі кукурудзяні поля 
власним насінням, і воно дуже добре 
себе показало, хоча погодні умови бу-
ли критичними. Наша кукурудза гідно 
перенесла їх. 

В агрокластерах, де вже молотять 
кукурудзу, її вологість — 20%, тоді як 
майже завжди при обмолоті вона ста-
новить 24-28%, а іноді і 35-40%. Це 
подарунок від природи», — тішиться 
він.

І додає, що соняшник цього року 
також гарно вродить. АГРОТРЕЙД ви-
користовує якісне насіння, має напра-
цьовані технології, перевірені часом і 
тому стабільно збирає високі врожаї.

ГРУПА АГРОТРЕЙД УСПІШНО 
ЖНИВУЄ

НАШІ ПОТУЖНОСТІ

Компанія входить у трійку лі-
дерів України з переробки 
гречки. Виробнича потужність 
ТОВ «Дворічанський елева-
тор» — 30 тис. тонн на рік.  
Зо добу переробляють до 

90 ТОНН СИРОВИНИ 

Агрохолдинг має сучасний насіннєвий завод, 
оснащений обладнанням компанії «Cimbria» 
(Данія) — світового лідера з технологій пе-
реробки зерна. Уніфікована лінія дозволяє 
готувати всі види насіння: від зернових до дріб-
нонасіннєвих культур. Потужність заводу — 

20 ТИС. ТОНН НА РІК

Група АГРОТРЕЙД має вла-
сну мережу елеваторів і хлі-
боприймальних підприємств. 
Їх загальна потужність збері-
гання складає майже  

600 ТИС. ТОНН 

 До холдингу входять вісім аг-
рокластерів, які обробляють 

72 ТИС. ГА  
сільськогосподарських угідь 
у Чернігівській, Полтавсь-
кій, Сумській, Харківській 
областях

 

Триває друга хвиля жнив. Важкі від насіння рослини хиляться  
до землі. Комбайн швидко зрізає їх і обмолочує у зерно. Жнива —  

це красиво, спостерігати їх можна вічність.
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ІМ’Я: 
ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ БОЖОК

Юрій Божок 24 роки присвятив праці на ланах. Все життя живе на Чернігівщині.  
Починав як рядовий агроном, у 2013 році став старшим агрономом «Злагоди»,  
у 2017 році додалося «Агротрейд-Халімонове». Зараз є старшим агрономом  
Агрокластеру-5, до складу якого крім цих двох входять ще три підприємства —  
«Дружба», «Прохорське» і «СК Агро». Юрій Михайлович вправно виконує неабиякий  
обсяг роботи, опікуючись 17,5 тисяч га землі. Його головна гордість — гарні врожаї.

ЮРІЙ БОЖОК: 

«АГРОНОМУ ТРЕБА ЙТИ  
В НОГУ З ЧАСОМ»
— Юрій Михайлович, 

як починався ваш трудо-
вий шлях?

— Після закінчення техні-
куму у 1994 році я прийшов 
працювати агрономом у кол-
госп ім. Орджонікідзе, який 
згодом перейменували, дав-
ши назву «Злагода». У 2008 
році він став частиною Групи 
АГРОТРЕЙД. 

— Що змінилось піс-
ля того, як підприємство 
стало частиною холдингу?

— Звісно, стало краще. 
Людям стали регулярно пла-
тити зарплатню, підвищувати 
її, вкладати інвестиції в нове 
обладнання, з яким зручніше 
працювати. 

АГРОТРЕЙД слідкує за 
новаціями і регулярно про-
водить навчання для праців-
ників. Адже треба йти в ногу 
з часом, постійно підвищую-
чи кваліфікацію.

— Що вам найбільше 
подобається у вашій ро-
боті?

— Складно виділити щось 
одне, все подобається. Я лю-
блю поля, люблю спостеріга-
ти за рослинами, дивитись, як 
вони ростуть і розвивають-
ся. Радію, коли посіви гарні. 
Мені подобається увесь про-
цес вирощування, отримую 
від нього задоволення. 

— Як вдається справ-
лятися з великим обся-
гом роботи?

— Я не один, у кожно-
му відділку є агроном. Дуже 
допомагає система дистан-
ційного моніторингу полів 
Cropio, яка полегшує роботу, 
економить час. 

— Розкажіть про вашу 
команду агрономів.

— Є досвідчені, а є й мо-
лоді. Нещодавно прийшли 
два зовсім молодих хлопця, 

які ще ніде не працювали. 
Все, що знаю, розказую їм. 
Та й сам постійно навчаюсь, 
бо технології змінюються. 
Шукаю інформацію в інтер-
неті, читаю статті. 

Компанія знайомить з но-
ваціями, піклується, аби усі 
вміли працювати з сучасною 
технікою. Агроному треба 
слідкувати за науковими роз-
робками, використовувати 
нові можливості, підлаштову-
ватись під зміни клімату.

— Що вважаєте своїми 
головними досягнення-
ми?

— Думаю, можна пишати-
ся тим, що маємо сталі вро-
жаї. Після того, як «Злагода» 
увійшла до складу холдин-
гу, врожаї покращились і 
стали стабільними. Адже ма-
ємо можливість працювати 
з потужнішою технікою, за-
стосовувати ефективні агро-

технології. Останніми роками 
ми часто посідали перші міс-
ця по врожаям серед струк-
турних підрозділів Групи 
АГРОТРЕЙД. А якщо були не 
на першому місці, то до трійки 
лідерів завжди потрапляли. 

— Ви б хотіли, щоб 
ваші діти обрали такий 
же шлях і стали агроно-
мами?

— Я маю двох доньок, ко-
ли старша закінчила школу, 
пропонував їй навчатись на 
агронома, але вона відмо-
вилась. Зараз говорить, що 
шкодує. Молодша донька на-
вчається у школі, ще не обра-
ла майбутню професію. 

— Ви не вважаєте, що 
агроном — суто чоловіча 
професія?

— Ні, працюють і жінки. Їх 
небагато, але вони є. Думаю, 
з роками їх ставатиме все 
більше. 

ОСОБИСТА  
СПРАВА

РОБОЧИЙ СТАЖ В ГРУПІ 
АГРОТРЕЙД: 10 РОКІВ
ХОБІ: РИБАЛЬСТВО, ЗБИРАННЯ ГРИБІВ

ГАСЛО: ЗАВЖДИ ВИКОНУВАТИ  
ВСІ ПОСТАВЛЕНІ ЗАДАЧІ

1ПРИСВЯТИВ  
ЖИТТЯ ПРАЦІ  
НА ПОЛЯХ

2ВВАЖАЄ,  
ЩО АГРОНОМ 
МАЄ ПОСТІЙНО 
НАВЧАТИСЬ, 
СЛІДКУВАТИ 
ЗА РОЗВИТКОМ 
ТЕХНОЛОГІЙ

3У ВІЛЬНИЙ ЧАС 
ПОЛЮБЛЯЄ 
РИБАЛИТИ, ЗБИРАТИ 
ГРИБИ

ТРИ ПУНКТИ БІОГРАФІЇ 
ЮРІЯ БОЖКА:

НАША ГОРДІСТЬ

Ми пишаємося цією 
перемогою. 

XX   В команді грають жителі сіл 
Червлене і Пристайлове Сумської 
області. Вона існує два роки. Торік 
вона посіла друге місце у змаганні 
району, а цього літа — стала пере-
можцем. 

«Дуже приємно володіти куб-
ком, хлопці пишаються. Вони вия-
вили жагу до перемоги, і показали 
найкращий результат», — гово-
рить голова Червленівської сіль-
ради Володимир Ященко, який 
виконує функції адміністратора 
команди.

Він розповів, що холдинг почав 
допомагати футболістам цього року. «Ми звернулися, і компанія пішла нам назустріч, на початку року на-
дала якісну форму з написом AGROTRADE. А після фіналу Кубку — грошову премію за перемогу кожному 
гравцю. Ми вдячні за підтримку спорту», — сказав Володимир Васильович.

Наймолодший гравець команди — 2003 року народження, а найстаршому вже 82 рік. «У хлопців є бажан-
ня добре грати, і вони є гарним прикладом для своїх земляків», — вважає він.

АГРОТРЕЙД і надалі допомагатиме команді, бо розуміє, що для того, щоб досягти успіху потрібне не ли-
ше бажання, а й інвестиції. Підтримка спорту є одним з соціальних пріоритетів компанії.

ФУТБОЛЬНА КОМАНДА «АГРОТРЕЙД» ВИГРАЛА 
КУБОК ЛЕБЕДИНСЬКОГО РАЙОНУ

ДО ТЕМИ: 

ДИРЕКТОР ЕЛЕВАТОРУ ЗДІЙСНИВ 
СПЛАВ НА БАЙДАРКАХ

XX Степан Міщанчук 
очолює ТОВ «Близ-
нюківський КХП» з 
2002 року. Незважа-
ючи на напружений 
графік і поважний 
вік, він веде актив-
ний спосіб життя. 
Зокрема, влітку 
здійснив сплав на 
байдарках разом з 
компанією земляків. 

«Кожного літа місцевий вчитель фіз-
культури збирає туристичну групу, ор-
ганізовує сплав по Сіверському Донцю 
— розповів Степан Миколайович. — 
Цього року ми пропливли від Балаклеї до 
Протопопівки. Складнощів вистачало, до-
водилось долати завалені ділянки ріки, 
нагромадження дерев. Ми самі встанов-
лювали намети на для стоянок, готува-
ли їжу на багатті. Побачили джерела на 
березі Донця, інші цікаві місця. Маю не-
забутні враження. Це чудовий спосіб від-
починку», — підсумував він.

— Чим займаєтесь у віль-
ний час?

— Люблю рибалити, або усі-
єю сім’єю йдемо збирати гриби.
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XX Іван Котляревський наро-
дився 9 вересня 1769 року в 
родині дрібного дворянина. 
Його дитинство пройшло у 
Полтаві, серед мальовничої 
природи над річкою Ворскла. 
Хлопець закінчив духовну се-
мінарію. Вже під час навчан-
ня писав вірші до сатирич-
ного журналу «Полтавська 
муха» українською мовою. 

Працював канцелярис-
том і домашнім учителем у 
родинах сільських поміщи-
ків. У 27 років почав військо-
ву службу. У 1812 році Іван 
Петрович, що мав тоді зван-
ня штабс-капітана, збирав 5-й 
Полтавський козачий полк. 
До нього записували у містеч-

ку Горошин Хорольського по-
віту. 

В ополчення охоче йшли 
козаки, які після служби на 
Запорожжі жили в навко-
лишніх хуторах. Багато хто з 
них був рішуче налаштова-
ний помститися Наполеону 
за наругу над православни-
ми святинями, яку вчинили 
французькі війська на окупо-
ваних землях. До того ж, Івану 
Петровичу люди довіряли як 
порядній і чесній людині.

У Полтавському літера-
турно-меморіальному музеї 
Івана Котляревського є кіль-
ка листів, у яких він повідо-
мляв генерал-губернатору, як 
формується полк. Зокрема, 

12 серпня Котляревський пи-
сав: «Стариков нет и очень 
молодых мало, большею час-
тию поступают в казаки с удо-
вольствием, охотностью и без 
малейшего уныния; все с пи-
ками, но много сабель есть из 
кос переделанных. Есть с ру-
жьями и пистолетами, но сие 
оружие в посредственной 
исправности; лошади неболь-
шие, но к службе годные». 

Котляревському разом з 
помічниками вдалося сфор-
мувати й забезпечити полк 
всього за 17 днів.

Паралельно з військовою 
службою він займався літе-
ратурною працею. Зокрема, 
роботу над славнозвісною 

«Енеїдою» розпочав у 1794 
році, коли йому було 29 років. 
У 1798 році конотопсьий по-
міщик Максим Парпура влас-
ним коштом видав I-III частини 
поеми у Санкт-Петербурзі. 

З біографічних нарисів ві-
домо, що Котляревський пра-
цював над «Енеїдою» до кінця 
життя. Незадовго до смер-
ті автор продав рукопис 
харків'янину О. А. Волохінову, 
який видав його завершений 
твір у шести частинах у 1842 
році.

«Енеїда» стала першим в 
українській літературі тво-
ром, написаним народною мо-
вою, і разом з п’єсами «Наталка 
Полтавка» і «Москаль-чарівник» 

започаткувала формування 
української літератури.  

Взявши за основу сюжет-
ну канву однойменної поеми 
Вергілія, Котляревський ство-
рив свій оригінальний худож-
ній твір. У поемі він відтворив 
різні сторони життя малоро-
сійського суспільства другої 
половини XVIII століття. 

Від самого початку пое-
ма мала великий успіх. За па-
родійністю і сатиричністю, 
цілком імовірно, криється на-
магання автора вислови-
ти протест пригнобленої нації 
проти невпинного наступу ро-
сійсько-імперських сил після 
зруйнування Запорозької Січі 
і ліквідації козацької автономії.

Благодійний Фонд Всеволода 
Кожемяка «Україна ХХІ» 
взяв на себе фінансування і 
організаційне забезпечення 
поїздки.

XX В День Незалежності України 
12 школярів, які живуть майже 
на лінії розмежування — у сели-
щі Миронівський Бахмутського 
району Донецької області, — 
побували на святковому кон-
церті «Океана Ельзи» на НСК 
«Олімпійський» у Києві.

Удень була екскурсія столи-
цею, діти погуляли Ботанічним 
садом, відвідали Майдан 
Незалежності і ярмарку май-
стрів на Андріївському узвозі, 
побачили яскраві флешмоби на 
Хрещатику.

А ввечері — незабутній кон-
церт. «Дякуємо за найкраще 
свято в житті», — такі слова 
сказали діти. Бурхливі емоції, 
відчуття єдності та свята зали-
шаться назавжди в їхніх сер-
цях. 

ДІТИ З ПРИФРОНТОВОЇ 
ЗОНИ ВІДВІДАЛИ КОНЦЕРТ 
«ОКЕАНУ ЕЛЬЗИ»

ІВАН КОТЛЯРЕВСЬКИЙ — ЗАСНОВНИК 
5-ГО ПОЛТАВСЬКОГО КОЗАЧОГО ПОЛКУ 

З ПЕРШИХ ВУСТ

Яна Полякова, 
вчителька з Миронівського

XX «Від учительської та батьківської спільноти 
прифронтового Миронівського дякуємо вам, 
наші найщиріші друзі, за ваше велике серце, за 
добру душу, за ваше прагнення зробити наших 
дітей щасливими! Ми відчули тепло та піклуван-
ня, бажання допомогти та почути іншого! Споді-
ваємось, разом з вами ми навчимо цього наших 
учнів», — написала вчителька.

ФАКТИ З ЖИТТЯ  
ІВАНА КОТЛЯРЕВСЬКОГО
XX Під час навчання у семінарії Котляревський 

отримав призвісько «Римач», бо міг підібрати 
вдалу риму до будь-якого слова. 

XX Відомо, що Котляревський розлютився, дізна-
вшись про несанкціоноване видання «Енеїди», 
яке вийшло завдяки зусиллям поміщика Мак-
сима Парпури. 

XX Іван Петрович проявив себе не тільки як хо-
робрий та відповідальний офіцер, але й як 
талановитий дипломат: саме йому належить 
заслуга у вдалому проведенні переговорів з 
буджацькими татарами під час Російсько-Ту-
рецької війни.

XX Легенди кажуть, що в Горошині на Полтавщині 
намет Котляревського встановили на пагорбі, 
під трьома дубами. Згодом тут з’явився хлі-
боприймальний пункт, який у 1941 році підпа-
лили. Один дуб згорів одразу, другий сильно 
постраждав і років через 30 загинув. А третій 
зберігся і донині. 

XX Напередодні смерті Котляревський роздав все 
своє майно родичам, близьким та друзям. 
Він помер 10 листопада 1838 року, на 70-му 
році життя. На похорон зійшлися жителі всієї 
Полтави, виявляючи свою глибоку шану ве-
ликому письменнику  і добрій, простій, щирій 
людині.

БЛАГОДІЙНІСТЬ

РІДНА ЗЕМЛЯ

Так вічной пам'яті бувало 
У нас в Гетьманщині колись, 

Так просто військо шиковано, 
Не знавши: стій, не шевелись; 

Так славнії полки козацькі, 
Лубенський, Гадяцький, Полтавський 

В шапках, було, як мак цвітуть, 
Як грянуть, сотнями ударять, 
Перед себе списи наставлять, 

То мов мітлою все метуть.

Видатний поет, 
письменник і 
громадський діяч Іван 
Котляревський мав не 
лише літературні таланти. 
Значну частину свого 
життя він присвятив 
військовій службі.  
У 1812 році, під час 
нападу французьских 
військ, очолюваних 
Наполеоном Бонапартом, 
Іван Петрович формував 
народне ополчення у 
Горошині Полтавської 
губернії.
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Є школа — є село! Цю істину 
добре розуміють в компанії, тому 
допомагають навіть найменшим 
навчальним закладам.

XX У День знань першачки одержали 
подарунки від агрохолдингу — що-
денники, олівці, альбоми і інші по-
трібні у школі речі.

Допомога школам і молоді — 
це інвестиція в майбутнє країни. 
АГРОТРЕЙД охоче робить такі вкла-
дення, підтримуючі сільські навчаль-
ні заклади. Цього року компанія 
йшла назустріч усім, хто просив до-
помогти зробити ремонт до початку 
нового навчального року. 

На жаль, кількість дітей на се-
лі зменшується через низьку на-
роджуваність та прагнення молоді 
переїхати до великих міст. Проте в 
АГРОТРЕЙД вважають, що всі мають 
отримати максимум належних знань 
в комфортних і гідних умовах. 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
У с. Сиволож будівля школи роз-

рахована на 200 дітей, а навчаєть-
ся зараз — 36. «Велике приміщення 
складно утримувати, — поділилася 
директор Олена Секерня. — Дякуємо 
АГРОТРЕЙДу, кожного літа допома-

гає зробити ремонт, неабиякі суми 
витрачаються на фарбу. Та й на ін-
ші наші прохання не відмовляють, 
зокрема, надають транспорт, ко-
ли треба дітей кудись відвезти — на 
екскурсію, тощо. Напередодні ново-
го навчального року школа отримала 
від компанії проектор, використову-
ватимемо його під час уроків, вчи-
тельських презентацій, виховних 
заходів, свят». 

Компанія також допомогла відремон-
тувати шкільний ґанок у Шаповалівці. 
У Халімоново і Прохорах зробили ре-
монт приміщень. Для Красносільської 
школи придбали люстри і лампи, для 
Куріньскої — меблі першачкам, для 
Прохорської — навчальні зошити учням. 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
У Новомиколаївці, крім ремонту, 

компанія надала фінансову підтрим-
ку, завдяки якій школа виграла в об-
ласному конкурсі міні-проектів. Там 
створили лінгафонний кабінет.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 
АГРОТРЕЙД постійно опікуєть-

ся школою у Лисівці: до 1 вересня 
придбав проектор, допоміг зроби-
ти ремонт, організував перевезення 
дітей з дальніх сіл. Школа у сусідній 

Розбишівці значно менша, проте теж 
не лишається поза увагою — їй допо-
могли відремонтувати фойє. 

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 
Директор школи у с. Саї Ганна 

Гайдук розповіла: «АГРОТРЕЙД допо-
міг створити інтерактивний початко-
вий клас у відповідності з програмою 
«Нова українська школа». Є і проек-
тор, і килим, все, що треба. І діти, і 
батьки, і вчителі дуже задоволені». 

У Мазівці і Рев'якіно також обла-
штували яскраві і зручні класи для 
першачків. Все устаткування придба-
ли в рамках реалізації проектів–пере-
можців конкурсу «Громадотворець», 
який цього року провів АГРОТРЕЙД. 
Не дивно, що у багатьох селах пере-
могли школи — люди вважають їх по-
треби першочерговими. Виконуючи 
волю людей, компанія придбала про-
ектор для школи у Сухій Груні, оргтех-
ніку — у Русанівці. У Стрільниківській 
школі з’явились нові вікна.

Скільки загалом АГРОТРЕЙД зро-
бив для шкіл у селах, де господа-
рюють підприємства Групи — годі 
й перелічити. Компанія не спиняти-
меться і має ще багато планів, спря-
мованих на підтримку навчальних 
закладів.

АГРОТРЕЙД ДОПОМІГ ШКОЛАМ ПІДГОТУВАТИСЬ 
ДО НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

ВАЖЛИВО ЗНАТИ

НА ЗБОРАХ  
ТЕНІСНОЇ АКАДЕМІЇ  
ВІКТОРА ДІДУХА

Неабиякою подією для юних  
спортсменів з Мазівки стало тижневе 
перебування в академії паралімпійського 
чемпіона.

НАШЕ МАЙБУТНЄ

ДОБРІ СПРАВИ

с. Мазівка (Сумська обл.) с. Нижня Сироватка (Сумська обл.)

с. Шелестово (Харківська обл.) с. Халімоново (Чернігівська обл.)

с. Прохори (Чернігівська обл.)

XX Команда отримала новий ко-
рисний досвід, вперше взявши 
участь у зборах Академії настіль-
ного тенісу. «За цей тиждень ми 
відчули себе частиною великої 
тенісної родини! Магія сили духу 
чемпіона світу діє на дітей миттє-
во. Після повернення їх настрій 
працювати на тренуваннях мене 
приємно дивує», — поділився 
враженнями тренер Валерій 
Озаренко, який також викладає 
фізкультуру у Мазівській школі. 

Витрати на поїздку взяв на 
себе АГРОТРЕЙД, який вже не 
перший рік допомагає команді. 

«Підтримують фінансово нашу 
участь у змаганнях, тренуваль-
ний процес, задовольняють по-
треби в екіпіруванні. Звичайно, 
раніше ми не мали змоги відві-
дати такий збір!», — зазначив 
Озаренко. 

«Відоме прислів’я: «Діти — 
наше майбутнє» АГРОТРЕЙД 
сприймає як аксіому. Тому й 
вкладає кошти у розвиток спор-
ту. Нам небайдуже, як буде ви-
хована молодь», — підсумував 
Володимир Воронов, директор 
Агрокластеру-3, який господа-
рює у Мазівці.

ПІДТРИМУЄМО 
СІЛЬСЬКУ МЕДИЦИНУ
Група АГРОТРЕЙД разом з Благодійним 
фондом Всеволода Кожемяка  
«Україна ХХІ» надають системну 
допомогу сільським медзакладам.

XX ФАПи подекуди потребують не 
лише устаткування. У Прохорах (Чер-
нігівська область) і Сухій Груні (Сум-
ська область) їм подарували велоси-
педи, щоб медики швидше добирали-
ся до пацієнтів.

Для завідувачки ФАПу у с. Суха 
Грунь Наталі Перекопської це неаби-
яка допомога: «На велосипеді втричі 
швидше. На край села щонайменше 20 
хвилин, і то — майже бігом. Це була на-
гальна потреба, радіус обслуговуван-
ня великий, у селі майже 600 людей».

Вона розповіла, що холдинг до-
помагає ФАПу з 2006 року, коли під-
приємство «СК Агро» стало частиною 
Групи  АГРОТРЕЙД. За цей час при-
дбали обладнання для лор-процедур, 
глюкометри, тонометри тощо. 

«Цього року подарували сучасний 
отоскоп і портативний індикатор вну-
трішньоочного тиску. Він дозволяє ви-
мірювати тиск без закапування очей. 
Офтальмолог з районної лікарні про-
сив подивитись, бо раніше такого апа-
рату не бачив», — з гордістю говорить 
Перекопська.

Сучасне устаткування дозволяє 
сільським пацієнтам легше пройти ді-
агностику і лікування, процедури та-
кож можна зробити, не виїжджаючи 
до районної лікарні. Тому АГРОТРЕЙД 
разом з Фондом продовжать і надалі 
опікуватися медзакладами на селі.
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XX Творчість «Океану Ельзи» — це не просто пісні. Гурт 
об'єднує людей, які не лише захоплюються новою укра-
їнською музикою, а й мають спільні погляди, вірять у 
майбутнє незалежної України. Концерт почався зі зна-
кової пісні «Вставай» і проминув, немов один подих, 
хоча й тривав майже до 2 години ночі. 

«Дуже багато значить, що Святославу Вакарчуку 
не байдуже, якою буде доля нашої країни. Він вкла-
дає душу в кожну пісню», — поділився враженнями 
вчитель фізкультури із с. Мазівка Сумської облас-
ті Валерій Озаренко, який відвідав виступ разом з 
дружиною. «На мене дуже вплинула атмосфера, 
енергетика — живе виконання, єднання 100 тисяч 
шанувальників, я відчував себе щасливою люди-

ною. Я дуже вдячний АГРОТРЕЙДу за надану можли-
вість», — сказав він.

Залишились тільки позитивні враження, ділиться 
АТОвець Сергій Малєць, що зараз є селищним головою 
с. Олишівка. «Чудовий концерт, я підспівував і підтан-
цьовував з усіма. Вже давно мріяв потрапити на виступ 
«Океану Ельзу», але не було можливості. І ось, нарешті, 
вона трапилась, чому я був дуже радий», — розказав він. 

Можливість поїхати на концерт отримали наші най-
надійніші і найзаслуженіші орендодавці: учасники АТО, 
місцеві громадські активісти, які допомагають нам у 
розбудові громад. А серед працівників АГРОТРЕЙДу 
проводили вікторину — питання стосувалися історії 
компанії. Виграли ті, хто дав правильні і відповіді.

ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ РАЗОМ З «ОКЕАНОМ ЕЛЬЗИ»

ЗАПРОШУЄМО ПРОФЕСІОНАЛІВ 
ДО КОМАНДИ АГРОТРЕЙД

АГРОБІЗНЕС — НАЙБІЛЬШ ДИНАМІЧНА І ПЕРСПЕКТИВНА  
СФЕРА УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ПРАЦІ!

СТАРШИЙ АГРОНОМ
XX Сумська область
XX Чернігівська область
XX Харківська область

АГРОНОМ
XX Сумська область
XX Чернігівська область
XX Харківська область

ДИРЕКТОР  
АГРОКЛАСТЕРУ

XX Чернігівська область

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА  
З СОЦІАЛЬНИХ ПИТАНЬ 
(робота з пайовиками)

XX Полтавська область

НАЧАЛЬНИК  
ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОЇ 
ЛАБОРАТОРІЇ  
(Дворічанський елеватор)

XX Харківська область

СТАРШИЙ ІНЖЕНЕР
XX Сумська область
XX Чернігівська область
XX Харківська область

СПЕЦІАЛІСТ З БЕЗПЕКИ
XX Чернігівська область

ЮРИСКОНСУЛЬТ
XX Чернігівська область

ПРОВІДНИЙ БУХГАЛТЕР
XX Сумська область

СТАРШИЙ БУХГАЛТЕР
XX Харківська область

МИ ПРОПОНУЄМО:

Кар’єрне зростання Корпоративне навчання

Офіційне працевлаштування, соціальні гарантії

З ПИТАНЬ 
ПРАЦЕВЛАШТУВННЯ 

ЗВЕРТАЙТЕСЯ  
ДО ДЕПАРТАМЕНТУ 

ПЕРСОНАЛУ

067 555 13 26
093 455 84 59

Адреса для резюме: 
hr@agrotrade.ua

Група АГРОТРЕЙД організувала для 40 своїх співробітників та орендодавців поїздку на концерт, 
що відбувся у Києві на НСК «Олімпійський».

Після насиченої прогулянки Києвом біля НСК «Олімпійський» всі з нетерпінням очікували концерту
Олена Озмитель і Ольга Литвиненко  
(с. Халімонове)


