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Цього року виповнилося 100 років битві під Крутами, яка стала символом мужності  
і самовідданості юних патріотів у боротьбі за незалежну Україну. Компанія організувала 
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НОВИНИ  
У ПОДАТКОВОМУ 
І ТРУДОВОМУ 
ЗАКОНОДАВСТВІ
Відбувся семінар для бухгалтерів 
та інспекторів з кадрових питань 
агропідприємств і елеваторів. 

XX Навчання проводили фахівці з бухгалтер-
ського і кадрового обліку керуючої компанії 
Групи АГРОТРЕЙД, а також запрошений зо-
внішній аудитор Тетяна Усатова. На семінар 
до Харкова приїхало понад 30 співробітни-
ків з різних регіонів. Їх познайомили із но-
вовведеннями у податковому і трудовому 
законодавстві. Розглядалися питання пла-
нових та позапланових перевірок інспекції 
з питань праці. 

Захід був дуже насиченим, поділилась 
враженнями головний бухгалтер ТОВ «Нові 
мости» Лариса Рой. «Подібні семінари ком-
панія проводить регулярно, і це дуже до-
бре, адже вимоги до обліку змінюються. 
Звичайно, ми й самі читаємо про ці зміни, 
але коли слухаєш лектора, матеріал кра-
ще засвоюється, все ніби розкладається по 
полицях», – сказала вона. 

Головний бухгалтер Гадяцького елева-
тору Ірина Мусіяненко дуже задоволена 
тим, що під час семінару була можливість 
обговорити практичні ситуації. «Наводили 
багато прикладів, можна було поставити 
будь-яке питання, отримати пораду сто-
совно того, як поводитись в тих чи інших 
обставинах», – підкреслила вона.

ДОСЯГНЕННЯ

Генеральний директор 
Групи АГРОТРЕЙД 

Всеволод КОЖЕМЯКО

ШАНОВНІ КОЛЕГИ, ДРУЗІ!
Завершився черговий хліборобський рік, урожай зі-

брано, можна підбивати підсумки.
Цьогоріч Групі АГРОТРЕЙД виповнилось 20 років. 

Невелике підприємство, що починало з забезпечення 
сільгоспвиробників запчастинами до техніки і мастиль-
но-паливними матеріалами і торгівлею збіжжям, вирос-
ло у великий холдинг із завершеним виробничим циклом.

З кожним роком ми все більше вдосконалюємо про-
цеси від виробництва до обліку і контролю, застосову-
ємо все більше інновацій. Сьогодні нас сміливо можна 
назвати компанією з високою культурою виробництва і 
управління.

Для того, щоб розвиватись і ефективно долати по-
годні і економічні негаразди, ми постійно інвестуємо: 
забезпечуємо підприємства технікою і новітніми тех-
нологіями, будуємо нові елеватори і реконструюємо 
існуючі зерносховища, сприяємо професійному зрос-

танню співробітників і добробуту громад, в яких працю-
ємо. Саме люди – наша головна сила і сіль цієї землі, 
яку заведено називати житницею Європи і світу.

Праця аграріїв непроста, погодні умови можуть не-
гативно впливати на її результати. У сезоні, що минає, 
ми зіткнулись із викликами, але досвід допоміг нам мі-
німізувати ризики і гідно зустріти свято – День праців-
ника сільського господарства. 

Сьогодні я вітаю вас і дякую за вашу 
працю і солідарність. Бажаю вам 
гарного відпочинку після напруженого 
сезону. Щастя, мира, злагоди.

Разом ми можемо все.  
Разом ми впевнено дивимось  
у завтрашній день.

XX У Мазівці школярі і артисти будинку культури влаштува-
ли сюрприз для працівників Агрокластеру-3 (господарства 
«Агріпорт-Норд» і «Мир-12», що господарюють у Сумській об-
ласті). Учні Шелестівського ліцею щиро привітали Агроклас-
тер-7 (господарство «Колос» у Харківській області). Аграрії не 
залишились в боргу і пригостили дітей смачними цукерками. 

АГРОТРЕЙД піклується про розвиток сіл, в яких працюють під-
приємства холдингу, допомагаючи, зокрема, і учбовим закладам. 
Проте підтримка місцевих громад цим не обмежується – компа-
нія з’ясовує, які є потреби в кожному селі і намагається допомог-
ти їх задовольнити. Наприклад, надійним партнером вважають 
холдинг у Петро-Іванівці Харківської області, де працює ПСП 
«Україна (Агрокластер-1). Представників підприємства радо при-
вітали із професійним святом, виготовивши іменний торт.

Група АГРОТРЕЙД піклується про майбутнє і продовжить 
сприяти розвитку соціальної інфраструктури на селі.

ШКОЛЯРІ ПРИВІТАЛИ АГРАРІЇВ  
ІЗ ПРОФЕСІЙНИМ СВЯТОМ

В День працівника сільського господарства співробітників 
агрохолдингу поздоровляли не лише колеги, ділові партнери  
та друзі. Мабуть, найприємнішими стали привітання від дітей

Учні Шелестівського ліцею привітали Агрокластер-7

Школярі і артисти Мазівки привітали Агрокла-
стер-3. Петро-Іванівська

Петро-Іванівська сільрада подарувала іменний торт працівникам ПСП «Україна»
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(за матеріалами інтерв'ю виданню 
Цензор.нет від 14.03.2018)

– Що таке «ринок землі» в 
Україні, скільки її? Яка її орієнтов-
на вартість?

– Повноцінного ринку землі у нас 
немає. Є близько 35 млн га орних 
земель, з них 10,5 млн – у держав-
ній власності. Є приватна власність 
на землю, якою громадяни розпо-
ряджатися не можуть. Тобто ми збе-
регли радянський підхід в земельних 
відносинах. На жаль, поняття «ринок 
землі» обов'язково супроводжуєть-
ся фразами «грабіж», «викуп олігар-
хами» і т.д. Цей стереотип стійкий, і 
нав'язаний він політиками. Вони цим 
активно користуються: одні – напра-
цьовуючи рейтинги на земельному 
питанні, інші – заробляючи на крадіж-

ці держземлі за допомогою «сірих» 
схем. Насправді, ринок землі і віль-
ний продаж – це, перш за все, наве-
дення порядку.

– Противники ринку говорять, 
що станеться катастрофа, якщо 
ввести землю у вільний продаж, 
тому що олігархи і міжнародні 
корпорації скуплять все за без-
цінь, і ми втратимо національне 
надбання.

– Люди, які так кажуть, не хочуть 
розібратися. По-перше, при відкрит-
ті ринку землі черга на її покупку не 
вишикується. Інвестиційний клімат 
сьогодні несприятливий. До того ж, 
якщо умовно прийняти ціну одного 
гектара за 2000 доларів, то це потен-
ційний ринок у 70 млрд. доларів. Я не 
думаю, що хтось зможе стати моно-
полістом. По-друге, землю в кишені 
не понесеш, і держава повинна ви-
робити правила користування нею, 
ввести природоохоронні норми. 
Тобто, землю державі набагато лег-
ше захистити, ніж будь-який об'єкт 
нерухомості. По-третє, держава по-
винна почати з продажу частини сво-
їх сільгоспземель, щоб сформувати 
ціну.

– З чого починати реформу?
– Перший етап земельної рефор-

ми – це повна інвентаризація всіх 
сільгоспземель усіх форм власнос-
ті та внесення їх до єдиного реєстру. 
Її можна виконати за найоптимістич-
нішими прогнозами не раніше, ніж за 
2–3 роки. За цей час підготувати за-
конодавство до вільного ринку і тіль-
ки потім можна йти далі. Реформа 
принесе реальні плоди через 4–5 ро-
ків після початку.

– Скільки потрібно прода-
ти, щоб було розуміння вартості 
землі?

– Я думаю, 3–4 млн. га. Коли це 
станеться, держава побачить при-
плив капіталу. А власники земельних 
паїв не відчуватимуть себе обдурени-
ми – у них вже буде розуміння ціни.

Земля коштує мало саме тому, 
що конкуренції немає. А якщо бу-
де відкритий аукціон, це все змінить. 
Безсумнівно, різні ділянки будуть ко-
штувати по-різному, в різних регіо-
нах з різними нормами опадів, різною 
родючістю і т. ін. Головне – щоб ціну 
визначали не чиновники, а покупці в 
конкурентній боротьбі.

– Чи можливо, що дійсно олі-
гархи скуплять усю цю землю? 

– Я взагалі слово «олігархи» не лю-
блю, і на сьогодні у жодно-
го українського олігарха, 
і навіть у всіх разом, не 
бачу наявності фінансо-
вих ресурсів, щоб скупи-
ти всю землю. А оскільки 
уряд і прем'єр-міністр за-
являють, що вони вболі-

вають за людей, вони повинні грати за 
правилами ринкової економіки і спри-
яти створенню максимального попи-
ту на землю. Я не зможу купити землю 
дешевше, якщо на аукціоні стоять ще 
кілька покупців. Так само ви не можете 
змусити когось купити землю за тися-
чу доларів, якщо вона коштує п'ятсот. 
Що робити в цьому випадку? Для того, 
щоб люди отримали максимальну ціну, 
на ринок повинна зайти максимальна 
кількість покупців. 

– Чи можливий продаж інозем-
цям? 

– На іноземців можна на якийсь 
час оголосити мораторій і підтягну-
ти їхній капітал через пару років, ко-
ли буде перший досвід угод. Іноземні 
компанії, фонди – це найбільші світові 
гравці, реальної ринкової ціни ми без 
них не побачимо. 

Мі повинні обмежити російський 
капітал, але в цілому світовий капітал 
обмежувати нелогічно.

– Що думаєте про законопро-
екти про ринок землі в Раді? 

– Базовий варіант уряду передба-
чає продаж не більше 200 га в одні 
руки. Деякі сили у Верховній Раді та-
кож висловлюються за дроблення, 
переконуючи, що це нібито сприяти-
ме розвитку фермерства. По-перше, 
всі, хто хоче займатися фермер-
ством, уже давно ним займаються. По-

друге, необов'язково купувати землю. 
Сьогодні компанії, в тому числі наша, 
орендують землю і успішно її обробля-
ють. Таких компаній чимало. Вони ін-
вестували величезні гроші – десятки 
міль'ярдів доларів – в українську еконо-
міку. Так що, тепер ці ком-
панії втратять право брати 
участь в ринку землі, і ді-
лянки будуть дробитися? 
Це буде дискримінацій-
ний закон. Навіщо держа-
ва обмежує можливість 
придбання великих ма-
сивів потужними ком-
паніями? Ми ж говоримо про те, щоб 
залучати інвестиції, і тут же обмежуємо 
доступ на ринок, адже ділянки по 200 
га будуть нецікаві для великих фінансо-
вих структур. Коли закон іде настільки 
врозріз із існуючою структурою агро-
виробництва, це призведе до того, що 
аграріям доведеться щось вигадувати, 
щоб обходити цей закон. Будуть запу-
щені чергові кримінальні процеси, які 
супроводжували приватизацію першої 
хвилі в СРСР.

– Гадаєте, уряд створює кримі-
нальну схему?

– Кримінальні схеми діють за-
раз, коли невраховані державні зем-
лі приносять неконтрольовані доходи 
чиновникам. Усі розуміють, що піс-
ля запуску ринку, який врегульовує 
земельні відносини, припиняться 
«наїзди» з боку чиновників і атаки не-
добросовісних конкурентів. Зникнуть 
вимагання Держгеокадастра, місце-
вих адміністрацій і силовиків.

Понад мільйон українців померли, 
не реалізувавши своє право власності 
на землю. Жителі села і досі обмеже-
ні в правах. Колись вони були кріпа-
ками, у СРСР позбавлені паспортів, 
тепер – земельні паї. Вони ніби є, але 
продати їх неможливо, у банк заклас-
ти – теж. Власник паю, може, давно 
уже в місті живе, і земля йому непо-
трібна. Та і на селі знайдеться люди-

на, яка хоче почати 
свій невеликий біз-
нес. Але не фермер-
ством займатися, а 
побудувати пекарню 
або відкрити крам-
ницю. Для того, щоб 
зібрати стартовий 

капітал, їй потрібно свій пай прода-
ти або в банк закласти. Чому люди-
на позбавлена права розпорядитися 
своєю власністю? Поки в Україні не 
почнуть поважати приватну власність 
і право нею розпоряджатися, інвес-
торів ми не побачимо, як і розвитку 
бізнесу на селі.

– Тобто замість держбюдже-
ту істотна частина коштів по-
трапляє у кишені співробітників 
Держгеокадастра і райдержад-
міністрацій?

– Саме так. А тепер, розуміючи кіль-
кість такої землі (10–15 тис. га в кожно-
му районі), уявіть собі, якого розміру 
цей тіньовий грошовий оборот. Є ще 
більш цинічна схема: держгеокада-
стровці вилучають, наприклад, 150 га, 

термін оренди яких закінчується, ділять 
їх на ділянки по 2 га і роздають людям 
для «ведення індивідуального сіль-
ського господарства». Причому розда-
ють не місцевим, а жителям сусідньої 
області, а потім вся ця земля перехо-
дить у власність якогось підприємця, 
точніше сказати, «підручного». Все це 
робиться без відкритих земельних тор-
гів. Зазвичай у таких схемах «в темну» 
використовуються студенти або бю-
джетники. Вони не ставлять запитань, 
просто виписують доручення на одну 
людину, підписують заяви на виділення 
землі і отримують за це копійки. Таким 
чином шахраї з Держгеокадастра об-
манюють не тільки державу, але і цих 
людей. На жаль, вони не соромлять-
ся задіяти в своїх схемах і ветеранів 
АТО. Фінансує ці схеми той, хто бере 
на себе ризик купити таку землю. І пла-
тить від 500 до 1000 доларів за гектар. 
Левова частка цих вкрадених у бюдже-
та грошей іде обласному керівництву 
Держгеокадастра і далі, швидше за 
все, тому, хто допомагав призначати 
і «кришує» безпосередньо керівника 
Держгеокадастра області. 

– Ви теж користуєтеся зловжи-
ваннями або ви, навпаки, відчу-
ваєте незручності від того, що є 
така конкуренція? 

– Моя компанія всіляко уникає 
будь-якої участі в незаконному вико-
ристанні землі. На всі землі, які ми об-
робляємо, у нас є договори, підписані, 
зареєстровані в установленому по-
рядку. Якщо говорити про неврахова-
ну, то це основний «бізнес» чиновників 
рівня керівників райадміністрацій і ра-
йонних управ силових відомств. Вони 
контролюють «невраховані» землі 
свого району і передачу цих земель в 
обробку фермерам або компаніям. 

– Наскільки це масово пошире-
но в Україні? 

– Повсюдно. Хтось користуєть-
ся землею, платить безпосередньо 
главі адміністрації, і без податків, і 
без інвестицій. Взяли «нічиє», здали 
в оренду. За фактом злочин, але ніх-
то їх не чіпає, бо всі свої і ділять при-
бутки на місцевому рівні. Цим людям 
ринок землі не потрібен – це значить, 
що їх позбавлять годівниці.

ВСЕВОЛОД КОЖЕМЯКО: 
«РИНОК ЗЕМЛІ – ЦЕ ШАНС УСУНУТИ ПАРАЗИТУЮЧУ НА ЗЕМЛІ 
МАФІЮ В ДЕРЖГЕОКАДАСТРІ, СБУ, МІСЦЕВІЙ ВЛАДІ»

Земля коштує мало саме тому, 
що конкуренції немає. А якщо 
буде відкритий аукціон, це все 
змінить

Понад мільйон українців померли, 
не реалізувавши своє право 
власності на землю. Жителі села  
і досі обмежені в правах

Зараз діють кримінальні схеми, 
коли невраховані державні землі 

приносять неконтрольовані 
доходи чиновникам
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АГРОПІДПРИЄМСТВА  
І ЕЛЕВАТОРИ ОТРИМАЛИ 
НОВІ МАШИНИ 

Компанія придбала у лізинг 21 но-
венький автомобіль Renault. Першими 
машини отримали Купянський, 
Ворожбянський і Чернігівський еле-
ватори, трохи згодом – агропід-
приємства. Зокрема керівникам 
надали моделі Renault Duster, агроно-
мам – Renault Stepway. Для інженер-
них служб обрали вантажний Renault 
Dokker, щоб було зручно перевозити 
запчастини.

«Увесь автопарк холдингу ви-
рішили переводити на автомобі-
лі марки Renault, адже вони мають 
гідне співвідношення «ціна-якість». 
Використовуватимемо дизельне 
пальне, бо це вигідніше, – розповів 
головний інженер Групи АГРОТРЕЙД 
Дмитро Коцюба, – Усі придбані ма-
шини з підвищеним кліренсом, мають 
високу прохідність. Їх надали тим, хто 
показав гарні результати роботи. Не 
забули і про тих, кому було вкрай не-
обхідно покращити ситуацію з техні-
кою. Сподіваюсь, це стане стимулом 
працювати ефективніше», – підкрес-
лив він. 

Старший інженер Агрокластеру-7 
Олег Іваненко із задоволенням за-
значив, що нові автівки економічні. 

«Використовуватимемо менше па-
лива, це зменшить витрати. До то-
го ж, машини швидкі, а це дозволить 
економити час, що дуже важливо, 
особливо в умовах напруженої зби-
ральної або посівної. Тепер я зможу 
швидко підвозити запчастини ком-
байнерам, які працюють в полі, і після 
термінового ремонту врожай швидше 
зберуть», – сказав він. 

«Дуже приємно отримувати від ком-
панії сучасну якісну техніку. Машини 
в господарстві дуже потрібні», – під-
сумував директор Агрокластеру-3 
Володимир Воронов. 

Крім цього, протягом року холдинг 
придбав техніку для роботи на ланах. 
Це три важкі пружинні борони, при-
значені для підготовки і вирівнювання 
грунту, знищення однорічних бур’янів, 
корчування. Їх надали Агрокластеру-1 
(ТОВ «Укрзернопром-Шевченкове» 
і ПСП «Україна»), Агрокластеру-2 
(ТОВ «Вікторія-Агро», ТОВ «Нові 
Мости», ТОВ «СК-Агро»), а також 
Агрокластеру-5 (СТОВ «Агротрейд-
Халімонове», СТОВ «Дружба», ТОВ 
«Прохорське», СТОВ «Злагода»). 

Два новопридбаних бункери-пе-
ревантажувачі допомогли істот-
но пришвидшити збирання урожаю 
восени, зазначив Дмитро Коцюба. 
Також оновлюється парк бензово-
зів. Один вже надали Агрокластеру-4 

(ТОВ «Липоводолинський райснаб», 
СТОВ «Хлібороб»), ще один Група 
АГРОТРЕЙД планує купити незабаром.

Два новеньких автобуси будуть во-
зити працівників на роботу і додому. 
Один вже передали Агрокластеру-1, 
ще один буде придбаний холдингом 
до кінця року.

ЛОГІСТИЧНІ СКЛАДНОЩІ 

Як і всі українські сільгоспвиробни-
ки, АГРОТРЕЙД стикається із трудно-
щами під час перевезення зерна. Вже 
кілька років поспіль восени у аграрі-
їв починаються складнощі, пов’язані 
із нестачею залізничних вагонів. Але 
зараз по всій країні ситуація вкрай го-
стра у порівнянні з попередніми рока-
ми. До цього призвів не лише дефіцит 

вагонів, а й локомотивної тяги, адже 
за п’ять останніх років кількість робо-
чих локомотивів знизилася на 30%. 

«Елеватори Групи АГРОТРЕЙД по-
вністю завантажені. Щоб збільшити 
обсяги зберігання, використовуємо 
сучасну технологію – закладаємо зер-
но у поліетиленові мішки. Завдяки 

герметичному пакуванню немає до-
ступу повітря, тому зникає здатність 
до розмноження шкідників і грибків і 
збіжжя добре зберігається», – гово-
рить директор виробничо-технічно-
го департаменту Групи АГРОТРЕЙД 
Костянтин Ворона. 

Вирішення логістичної кризи зале-
жить в першу чергу від «Укрзалізниці», 
яка є монополістом на ринку заліз-
ничних перевезень.

АГРОТРЕЙД ОНОВИВ 
ПАРК ТЕХНІКИ
Компанія придбала нові автомобілі, бензовози, автобуси, 
бункери-перевантажувачі.

НАШІ ПОТУЖНОСТІ

До холдингу входять вісім 
агрокластерів, які обробляють 

72 ТИС. ГА 

сільськогосподарських угідь 
у Чернігівській, Полтавській, 
Сумській, Харківській областях

Група АГРОТРЕЙД має 
власну мережу елеваторів і 
хлібоприймальних підприємств. 
Їх загальна потужність 
зберігання складає майже 

600 ТИС. ТОНН 

Компанія входить у трійку лідерів 
України з переробки гречки. 
Виробнича потужність ТОВ 
«Дворічанський елеватор» –  
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 переробки 
зерна. Уніфікована лінія 
дозволяє готувати всі види 
насіння: від зернових до 
дрібнонасіннєвих культур. 
Потужність заводу – 

20 ТИС. ТОНН НА РІК

Нові машини в першу чергу надали тим, хто працював найефективніше
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ІМ’Я: 
ОЛЕКСАНДР 
УЛАНОВСЬКИЙ

Олександр Улановський прийшов працювати в АГРОТРЕЙД майже  
10 років тому. Спочатку обіймав посаду заступника директора  
юридичного департаменту, а у 2013 очолив його. Вважає, що головне  
для будь-якого юриста – вміти аналізувати законодавство.

ОЛЕКСАНДР УЛАНОВСЬКИЙ:

В АГРАРНІЙ ГАЛУЗІ  
ДЛЯ ЮРИСТА ВІДКРИВАЄТЬСЯ 
ШИРОКЕ ПОЛЕ ЦІКАВИХ ЗАДАЧ

– Олександре, наскільки 
пов’язані юридична сфера і сіль-
ське господарство? Яку роль ві-
діграють юристи для аграрної 
компанії?

– Аграрна галузь, як і будь-яка ін-
ша господарська діяльність, потребує 
юридичного супроводу. Відповідно, 
майже всі структурні підрозділи Групи 
АГРОТРЕЙД потребують допомоги 
юристів. 

– Які основні напрямки роботи 
юридичного департаменту?

– По-перше, це взаємовідносини 
з державними контролюючими орга-
нами. В наш час мають місце багато 
необґрунтованих вимог з боку дер-
жавних органів, на які потрібно вміло 
реагувати. 

Також великий обсяг роботи – це 
судові спори, пов’язані переважно з 
землею та тими ж державними орга-
нами. 

Займаємось договірною роботою. 
Це погодження договорів, підготовка 

документів та участь в переговорах 
по умовам правочинів.

Ще один важливий напрямок – до-
помога в фінансовій, бухгалтерській 
діяльності, зокрема, в питаннях опо-
даткування, переговорах з фінансо-
вими установами. 

Загалом, в аграрній галузі для 
юриста відкривається широке поле 
різноманітних задач, проектів, ціка-
вих питань.

– Що найцікавіше в роботі?
– Найцікавішим є те, що я не припи-

няю вчитися майже щодня, оскільки роз-
маїття ситуацій, де потрібен юридичний 
супровід, є невичерпним. Необхідність 
пошуку корисних для АГРОТРЕЙД рі-
шень в складних та доволі часто нестан-
дартних ситуаціях є одним з факторів, 
який забезпечує мою зацікавленість в 
цій роботі вже протягом тривалого часу. 

– Розкажіть про команду юрис-
тів Групи АГРОТРЕЙД.

В ній загалом близько 20 людей. 
Це не лише співробітники керуючої 

компанії, а й юристи, що працюють 
на сільгоспгосподарствах і елевато-
рах. Перелік їх функцій залежить від 
напрямків та обсягів діяльності цих 
підприємств. Вирішувати складні за-
дачі молодим і не дуже досвідченим 
юристам в регіонах допомагають ко-
леги з керуючої компанії. 

Не є таємницею, що для ефек-
тивної роботи колектива важливо 
створити здорову атмосферу. Коли 
особисті стосунки не заважають ро-
бочим – це і є професійні відноси-
ни. Вважаю, що на сьогодні в команді 
юристів склалася комфортна атмос-
фера, коли мої колеги в робочий час 
можуть сфокусуватися на роботі, а не 
на особистих стосунках.

– Як підбираєте людей у коман-
ду?

– Тут доволі стандартно: дивимось 
на рівень знань кандидата, його до-
свід і здібності. Думаю, важливіше 
оцінити можливість розвитку канди-
дата та його прагнення рости про-

фесійно, ніж його знання на момент 
співбесіди. Здатність аналізувати за-
конодавство, вміння мислити логічно 
та широкий світогляд – це якості, не-
обхідні для юриста. 

В нашій команді переважають мо-
лоді фахівці – до 40 років. Беремо і 
зовсім юних, готові дати шанс випус-
кникам, які ще не мають досвіду, але 
прагнуть реалізуватися в професії. 

ОСОБИСТА  
СПРАВА

РОБОЧИЙ СТАЖ В ГРУПІ АГРОТРЕЙД:  
10 РОКІВ
ХОБІ: ЧИТАННЯ КНИГ

ГАСЛО:  
НА СВІТІ ЖИВУЧІ ДОВІКУ 
ВЧИСЬ

НАША ГОРДІСТЬ

XX Восени відбувся дитячий турнір з міні-футболу 
на Кубок «Путивльських відомостей», в якому брали 
участь сім команд. Дві з них – з с. Стрільники, яким 
вже майже два роки допомагає АГРОТРЕЙД. 

У команді «Стрільники-2» хлопцям по 9-11 років. 
Перемогла «Стрільники-1», гравцям якої по 11-12 
років, а її нападник Богдан Третяков виграв у номіна-
ції «Найкращий гравець і снайпер турніру». Команду 
нагородили кубком газети, медалями і грамотами 
від Федерації футболу Путивльщини. 

Приїхали і гарячі вболівальники: батьки, одно-
класники, вчителі. Під час турніру пристрасті виру-
вали як на дорослому чемпіонаті.

Тренер переможців Леонід Третяков зізнався: «Я 
радів, мабуть, більше, ніж діти. Хлопці молодці, ста-
раються. Добре, що АГРОТРЕЙД їм допомагає. Діти 
відчувають підтримку, і це дає наснагу, впевненість. 
вони стали більше тренуватися. Відтоді, як компа-
нія надала форму, гравці виглядають як справжні 
спортсмени, а раніше виходили на поле у звичай-
ному одязі. Завдяки компанії, яка надає пальне, ми 
стали більше їздити, частіше брати участь у змаган-
нях, є стимул розвиватися».

ШКІЛЬНА КОМАНДА «СТРІЛЬНИКИ-1» ВИГРАЛА 
КУБОК ГАЗЕТИ «ПУТИВЛЬСЬКІ ВІДОМОСТІ»

ТРИ ПУНКТИ БІОГРАФІЇ  
ОЛЕКСАНДРА УЛАНОВСЬКОГО:

1
У СТУДЕНТСЬКІ РОКИ 
ПРАЦЮВАВ ВДЕНЬ І 
НАВЧАВСЯ ВВЕЧЕРІ

2
НАЙЦІКАВІШИМИ ВВАЖАЄ 
ТІ ЗАДАЧІ, ДЛЯ ВИРІШЕННЯ 
ЯКИХ ПОТРІБНО МИСЛИТИ 
НЕСТАНДАРТНО

3 УВЕСЬ ВІЛЬНИЙ ЧАС 
ПРИСВЯЧУЄ РОДИНІ

Перемога дає жагу до нових звершень.

ДО ТЕМИ: 

ПИШАЄМОСЯ КОЛЕГАМИ
XX З нагоди Дня працівника сільського 

господарства найкращі робітники отри-
мали подяки і грошові премії від генераль-
ного директора Групи АГРОТРЕЙД Все-
волода Кожемяка. На агропідприємствах 
це механізатори Олександр Остапченко, 
Євген Прихідько, Сергій Карпенко, Віктор 
Зеленський, Дмитро Гаєвський, Віктор 
Марющенко, Анатолій Калініч, Віталій На-
стенко, Юрій Коваленко, Іван Гончаренко, 
Віктор Приліпко, а також водії Сергій Голу-
бенко, Олександр Бут, Валентин Лєбєдєв, 
Володимир Зиза, Сергій Шелудяков. 

На елеваторах нагородили апаратни-
ків оброблення зерна Олега Щербака і 
Василя Тимшу, машиніста зернових ма-
шин Наталію Дятель, майстрів зміни 
Володимира Пашкевича і Віталія Петрака, 
енергетика Сергія Реву. Дякуємо їм за 
сумлінну працю!
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XX Народився Мазепа у родині право-
славних шляхтичів у Київському воє-
водстві. Отримав гарну освіту, служив 
при дворі польського короля Яна Ка-
зимира, відвідував європейські країни. 
Коли йому було 24 роки, повернувся до 
родового маєтку. Після смерті батька 
успадкував посаду чернігівського під-

чашого. Вступив на службу до гетьма-
на Правобережжя Петра Дорошенка. 
Це стало переломним моментом для 
Мазепи, який відтоді цілковито віддав 
себе українській державній справі. 

У 1674 році, під час місії до татар, йо-
го схопили запорожці й видали лівобе-
режному гетьману Івану Самойловичу, 
якого підтримували росіяни. Однак за-
вдяки політичному і дипломатичному 
досвіду Мазепа перетворив потенцій-
но катастрофічну для себе ситуацію 
на особистий тріумф – став довіре-
ною особою гетьмана. Згодом Мазепа 
став генеральним осавулом, а після 
того, як Самойловича змістили – його 
наступником.

Булава гетьмана Лівобережної 
України потрапила до рук Мазепи у 
Коломаку під час козацької ради 25 
липня 1687 року. Тут же було підписа-
но «Коломацькі статті», які регулюва-
ли відносини України і Росії. 

Новообраному гетьману було май-
же 50 років, мав величезний життєвий 
і політичний досвід. Недарма у народі 
казали: «Від Богдана до Івана не бу-
ло гетьмана!». Був щедрим мецена-
том, збудував державним і власним 
коштом чимало церков і монастирів. 
У часи його гетьманування змінились 
архітектурні обриси багатьох міст, зо-
крема, Києва, Батурина, Чернігова, 
Переяслава, Глухова, Лубен. Через 

це сьогодні ми навіть вживаємо тер-
мін «мазепинське бароко». 

Він багато уваги приділяв економіч-
ним питанням: розвитку сільського 
господарства і промисловості, будів-
ництву, торгівлі, що сприяло розвитку 
України. 

Мазепа умів захищати як влас-
ні, так і загальноукраїнські інтереси, 
зберігаючи водночас добрі стосунки з 
Москвою. Коли на трон зійшов моло-
дий і енергійний Петро І, гетьман вко-
тре застосував свій талант чарувати 
можновладців. 

Завдяки близьким стосункам із ца-
рем, Мазепа зміг скористатися ве-
ликим козацьким повстанням, що 
вибухнуло на підлеглому полякам 
Правобережжі у 1702 р., і об’єднати 
його з Лівобережжям. 

Метою гетьмана було створення 
Української держави. Доки протекто-
рат Москви допомагав боронитися від 
поляків, турків і татар, Мазепа зберігав 
з нею добрі стосунки. Та після почат-
ку Північної війни гетьман остаточно 
переконався, що імперія все більше 
затягує свої пута, втручається як полі-
тично, так і економічно, розглядаючи 
Україну лише як джерело збагачення. 

Під час війни зі шведами Петро І 
використовував козаків як гарматне 
м'ясо, вимагав все більше матеріаль-
них ресурсів, спустошуючи Україну. 
До того ж, цар порушив зобов'язання 
обороняти її від поляків.

Зрозумівши, що перемога Петра I 
тільки прискорить знищення україн-
ської державності, гетьман підписав 
пакт з королем Швеції Карлом XII, який 
обіцяв захищати Україну, звільнити її від 
влади Москви і відновити її давні права. 

Після перемоги Петра І у 
Полтавській битві плани Швеції підпо-
рядкувати собі Північну Європу прова-
лилися. Втікаючи від переслідування 
російської кінноти, Мазепа і Карл XII 
знайшли притулок у містечку Бендери, 
що тоді належало Туреччині. Тут у 1709 
р. і помер 70-річний гетьман.

Ця поразка надовго перешкодила 
намаганням українців відокремити-
ся від Росії. Але врешті-решт це праг-
нення втілилося, і Україна, як і мріяв 
Мазепа, стала незалежною.

XX Новомиколаївка Шевченківського району Харківської об-
ласті – велике гарне село, тут багато молоді і дітей. У центрі 
вже є дитячий майданчик, але не всім зручно до нього доби-
ратись. Тому батьки звернулись із проханням облаштувати на 
іншому боці села ще один майданчик. І їм пішли назустріч. 

Фонд започаткував проект «Дитяче коло» ще у 2017 році саме 
для того, щоб допомагати дітлахам. Малеча Новомиколаївки 
тепер отримала барвисті гойдалки і гірки. Задоволені і бать-
ки – адже тепер з’явилася можливість розважити дітей непо-
далік від дому.

ЯСКРАВИЙ МАЙДАНЧИК ДЛЯ ДІТЕЙ 
НОВОМИКОЛАЇВКИ

У КОЛОМАКУ ІВАНА МАЗЕПУ  
ОБРАЛИ НА ГЕТЬМАНСТВО

БЛАГОДІЙНІСТЬ

РІДНА ЗЕМЛЯ

Іван Мазепа був гетьманом рекордний строк – 21 рік. Він об’єднав територію 
Лівобережжя і Правобережжя. У ХVII сторіччі ці частини України перебували 
під владою різних держав – Російської імперії і Речі Посполитої. 

В рамках проекту «Дитяче коло» Благодійний 
Фонд Всеволода Кожемяка «Україна ХХІ» зробив 
подарунок наймолодшим мешканцям села. З ПЕРШИХ ВУСТ

Тамара Шевчук,  
активістка с. Новомиколаївка
XX «На нашому боці села багато дітей, тому ми 

попросили для них майданчик. Чекали недов-
го – десь через півтора місяці його встанови-
ли. Це велика втіха – тут граються діточки різ-
ного віку – найменшій дівчинці один рік, при-
ходять і школярі після уроків – всім дуже подо-
бається, ми дуже вдячні за такий подарунок».

XX Серед істориків немає єдиної думки щодо 
дати народження Івана Мазепи, найімовірні-
ше, він народився 20 березня 1640 р. 

XX Був дуже освіченою людиною. Вільно во-
лодів вісьмома мовами. Досконально вивчив 
основи фортифікації, гарматну справу, добре 
знався на філософії, історії, музиці і поезії, пи-
сав вірші. Листувався з багатьма європейськи-
ми вченими і політичними діячами.

XX Завдяки підтримці Мазепи Києво-Могилян-
ський колегіум отримав високий статус акаде-
мії, було збудоване нове приміщення, кількість 
студентів зросла до 2000. 

XX Під час його гетьманування відбулось куль-
турне відродження України, яке охопило осві-
ту, мистецтво, філософію, теологію, літерату-
ру, науку і архітектуру.

XX Мазепа є найбільш відомим в Європі та Аме-
риці представником України. Йому присвяче-
но 186 гравюр, 42 картини, 22 музичні твори,  
17 літературних творів, шість скульптур.

ФАКТИ З ЖИТТЯ  
ІВАНА МАЗЕПИ:

Всі покою щиро прагнуть,
Та не в єдин гуж всі тягнуть.
Той направо, той наліво,
А все браття — тото диво!

Фрагмент поезії Івана Мазепи 
«Дума» (1698 р.)

Пам’ятник Івану Мазепі у Коломаку
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Цього року виповнилося 100 років 
битві під Крутами, яка стала симво-
лом мужності і самовідданості юних 
патріотів у боротьбі за незалежну 
українську державу.

Щоб ближче познайомити шко-
лярів з історією, Група АГРОТРЕЙД 
організувала поїздки для дітей з 
одинадцяти сіл, де ведуть діяльність 
підприємства холдингу.

«Молоді хлопці, захищаючи Україну, 
вступили в бій з більшовиками, які ма-
ли значну чисельну перевагу. Місце 
бою, на якому звели Меморіальний 
комплекс, знаходиться неподалік від 
одного з наших кластерів. Битва була 
скупо описана в підручниках, вияви-
лося, що навіть в районах, які знахо-
дяться неподалік, про неї знають не 
так вже й багато. Тому ми виріши-
ли організувати екскурсії, дати мож-
ливість школярам доторкнутися до 
історії», – розповіла директор з фінан-
сової та операційної діяльності Групи 
АГРОТРЕЙД Олена Ворона.

Холдинг взяв на себе як фінан-
сову, так і організаційну частину: 
транспорт, оформлення дозвільних 
документів для дітей.

Науковий співробітник Ме- 
моріального комплексу «Пам'яті 
героїв Крут» Наталія Примушенко 
розповіла, що разом з колегами бу-
ла приємно здивована такою іні-
ціативою: «АГРОТРЕЙД – перша 
компанія, що привезла сільських 
школярів, батьки яких далеко не за-
вжди мають можливість оплатити 
екскурсію».

За її словами, екскурсія виклика-
ла великий інтерес у дітей, особливо 
– та частина експозиції, що присвя-
чена юним бійцям АТО, які загинули 
у віці 18-19 років.

Заступник директора школи с. 
Халимонове Світлана Крапивна за-
значила: «У школі дітям розповіда-
ють про подвиг юнаків під Крутами, 
але екскурсія дає зовсім інший рі-
вень сприйняття. Можливість 

побачити все своїми очима, дотор-
кнутися до зброї і шинелей, парово-
зу, зайти в старий вагон, зануритися 
в атмосферу бою – все це дає яскра-
ві враження, які запам'ятаються на-
довго», – підкреслила вона.

ІСТОРІЯ
У 1918 році під Крутами київські 

студенти та гімназисти протистояли 
армії більшовиків, захищаючи моло-
ду Українську Народну Республіку, 
яка проголосила суверенність після 
розпаду Російської імперії. Бій три-
вав майже п'ять годин. Незважаючи 
на те, що більшовиків було 4 тис., 
а українських бійців – близько 
400, вони змогли затримати воро-
гів, вигравши для УНР час. Це до-
зволило Центральній Раді укласти 
Берестейський мирний договір. У 
радянські роки історія бою замовчу-
валася. Будівництво Меморіального 
комплексу «Пам'яті героїв Крут» по-
чалося в 1990 році з ініціативи гро-
мадськості, урочисте відкриття 
відбулося в 2006 році.

АГРОТРЕЙД ДОПОМАГАЄ ШКОЛЯРАМ 
КРАЩЕ ПІЗНАТИ ІСТОРІЮ УКРАЇНИ

ВАЖЛИВО ЗНАТИ

БУДИНОК КУЛЬТУРИ У МИТРОФАНІВЦІ 
ПОБАЧИВ НОВЕ ЖИТТЯ

Завдяки допомозі 
Групи АГРОТРЕЙД село 
виграло обласний 
конкурс міні-проектів.

НАШЕ МАЙБУТНЄ

ДОБРІ СПРАВИ

XX Будинок культури в Митрофанівці 
Харківської області не бачив ремонту 
понад 20 років, проте навіть у тако-
му стані був осередком культурного 
життя. Щоб його відремонтувати, у 

селі вирішили взяти участь в облас-
ному конкурсі «Разом в майбутнє». 

«Я звернулась до керівництва ком-
панії і отримала гарантії щодо надання 
майже 30% необхідної суми. Завдяки 

цьому ми здобули перемогу. Адже ви-
грають ті проекти, до реалізації яких 
активно залучається бізнес», – розпо-
віла голова сільради Надія Гончарук.

Будинок культури вже відремон-
тували, і люди радіють, що місце до-
звілля стало затишним і охайним. «В 
нас дуже гарний вокальний ансамбль 
«Мальви», також займаються діти – спі-
вають, танцюють. Вже склалася добра 
традиція, що АГРОТРЕЙД допомагає. 
Завдяки конкурсу «Громадотворець», 
який проводила компанія, клуб отри-
мав нову якісну звукову апаратуру. Тож 
сподіваємося на подальшу співпра-
цю», – додала Надія Прокофіївна.

ЛЮДИ, ЩО 
ПРИСВЯТИЛИ ЖИТТЯ 
СЛУЖІННЮ ЛЮДЯМ

Особливу шану віддаємо тим, 
хто обрав свій шлях не заради 
великих статків, а щоб приносити 
користь іншим.

Завідувачка Халимонівською бібліоте-
кою Тамара Халимон

XX Осінь щедра на свята. АГРОТРЕЙД 
вітав з професійними святами вчите-
лів, бібліотекарів, працівників куль-
тури. Ці люди відіграють величезну 
роль, впливаючи на те, якими ціннос-
тями і принципами будуть керуватись 
у житті і діти, і дорослі.

Яскравим прикладом самовідда-
ності є завідувачка Халимонівської 
бібліотеки Тамара Халимон, яка  
30 років присвятила цьому закладу. 

«Вивчилася за колгоспну стипендію, 
треба було відробити три роки, так і за-
лишилась у рідному селі. В роботі мені 
більш за все подобається спілкуватися 
з людьми. Треба вислухати кожного, а 
потім запропонувати книгу, щоб люди-
на відволіклася від буденних проблем. 
Особливе задоволення отримую від 
роботи з дітьми. Донька пішла по моє-
му шляху – працює в Бахмацькій біблі-
отеці», – розповіла вона.

Завдяки таким людям, як Тамара 
Іванівна, бібліотеки, будинки культури, 
школи залишаються осередками твор-
чості, освіти і культури на селі. Щоб во-
ни розвивались, Група АГРОТРЕЙД і 
надалі допомагатиме цим закладам.

Компанія організувала екскурсії на 
Меморіальний комплекс «Пам'яті героїв Крут» 
для учнів з Сумської та Чернігівської областей. 

Школярі із с. Мазівка Сумської області 

Школярі із с. Прогрес Чернігівської області 
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XX Цього року першою відсвяткувала День АГРО-
ТРЕЙД Мазівка Сумської області, де господарює 
Агрокластер-3. Для села це стало неабиякою поді-
єю. Гостям дуже сподобався насичений концерт, на 
якому виступали талановиті виконавці різних жан-
рів – зі сцени лунали естрадні і народні пісні, веселі 
жарти. Глядачі не шкодували долонь, нагороджую-
чи артистів гучними оплесками. 

Партнерів компанії відзначили цінними пода-
рунками. З нагоди свята Мазівський будинок куль-
тури отримав від Благодійного Фонду Всеволода 
Кожемяка «Україна ХХІ» комплект звукової апара-
тури. 

АГРОТРЕЙД приготував для мазівців смачне 
пригощання, була також дискотека. І наприкінці – 
на радість усім – яскравий феєрверк.

Проте, Дні АГРОТРЕЙД – не тільки приєм-
не дозвілля, смаколики та концерт. Це зу-
стріч, можливість поспілкуватися: до села 
обов’язково приїжджають представники ке-
руючої компанії з Харкова. Розповідають про 
діяльність холдингу, плани на майбутнє. У кож-
ного є можливість поставити їм питання, по-
просити про допомогу.

В Групі АГРОТРЕЙД добре розуміють, що роз-
виток компанії і добробут громади, де компанія 

орендує землю, тісно пов’язані між собою. Тому 
підтримують села, вкладаючи кошти у розвиток 
соціально-культурної інфраструктури і спорту. 

Попереду – святкування Днів АГРОТРЕЙД 
у інших селах, де холдинг обробляє землю. 
Орендодавців чекають цікаві розваги і можли-
вість плідно поспілкуватись у дружній атмосфері. 
Цей формат зустрічей допомагає налагодити ді-
алог з кожним селом, дослухатися до кожної лю-
дини. 

СВЯТКУЄМО ДНІ АГРОТРЕЙД

ЗАПРОШУЄМО ПРОФЕСІОНАЛІВ 
ДО КОМАНДИ АГРОТРЕЙД

АГРОБІЗНЕС –  
НАЙБІЛЬШ ДИНАМІЧНА  

І ПЕРСПЕКТИВНА  
СФЕРА УКРАЇНСЬКОГО 

РИНКУ ПРАЦІ!

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА  
З СОЦІАЛЬНИХ ПИТАНЬ
XX Агрокластер-2  

(звертатись за тел. 066 689 27 17)
XX Полтавська обл., Агрокластер-3  

(звертатись за тел. 066 112 47 22)

НАЧАЛЬНИК ВИРОБНИЧО-
ТЕХНІЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ 
XX Дворічанський елеватор  

(звертатись за тел. 067 555 13 26)

ЮРИСКОНСУЛЬТ
XX Харківська обл., Агрокластер-1  

(звертатись за тел. 097 712 02 07)

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР
XX Сумська обл., Агрокластер-2  

(звертатись за тел. 066 689 27 17)

МИ ПРОПОНУЄМО:

Кар’єрне  
зростання

Корпоративне  
навчання

Офіційне 
працевлаштування, 
соціальні гарантії

Адреса для резюме: hr@agrotrade.ua

Це не лише відпочинок і розваги, а й спілкування  
з представниками холдингу у невимушеній атмосфері. 

Мазівку привітав колектив Лебединського будинку культури

Святкування Дня АГРОТРЕЙД у Мазівці Сумської області

СТАРШИЙ АГРОНОМ
XX Харківська обл., Агрокластер-8  

(звертатись за тел. 067 505 87 24)

АГРОНОМ
XX Сумська обл., Агрокластер-3  

(звертатись за тел. 066 112 47 22)
XX Сумська обл., Агрокластер-4  

(звертатись за тел. 066 626 89 12)
XX Чернігівська обл., Агрокластер-6  

(звертатись за тел. 0678001633)
XX Харківська обл., Агрокластер-1  

(звертатись за тел. 097 712 02 07)

МЕХАНІК, 
МЕХАНІЗАТОР
XX Сумська обл., Агрокластер-3 

(звертатись за тел. 066 112 47 22)
XX Харківська обл., Агрокластер-1 

(звертатись за тел. 097 712 02 07)

МАШИНІСТ 
НАВАНТАЖУВАЛЬНО-
РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ 
МАШИН
XX Гадяцький елеватор  

(звертатись за тел. 067 570 18 89)

СТАРШИЙ ІНЖЕНЕР
XX Харківська обл., Агрокластер-8 

(звертатись за тел. 067 505 87 24)
XX Агрокластер-2 (звертатись за 

тел. 066 689 27 17)
XX Агрокластер-1 (звертатись за 

тел. 097 712 02 07)

ЕЛЕКТРОГАЗО- 
ЗВАРЮВАЛЬНИК
XX Харківська обл., Агрокластер-8 

(звертатись за тел. 067 505 87 24)

АПАРАТНИК 
ОБРОБЛЕННЯ ЗЕРНА
XX Гадяцький елеватор  

(звертатись за тел. 067 570 18 89)


