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XX Для холдингу 2018 рік видався плідним перш за 
все на технологічні впровадження. Серед україн-
ських агрокомпаній АГРОТРЕЙД є одним з лідерів 
з ефективного використання новітніх IT-розробок. 
Зокрема, проведена остаточна диспетчеризація 
обліку техніки і створений Моніторинговий центр. 
Його працівники в онлайн-режимі спостерігають за 
роботою тракторів, комбайнів, сівалок та ін.

«АГРОТРЕЙД іде шляхом стандартизації, то-
му в Обліковому центрі керуючої компанії зосере- 
дили майже весь облік холдингу: врожаю, товар-
но-матеріальних цінностей, сплати податків то-
що. Завдяки цьому істотно підвищилася якість 
обліку, це допомагає успішно керувати компанією 
і ретельно планувати бюджети», – зазначила ди-
ректор з фінансової і операційної діяльності Групи 
АГРОТРЕЙД Олена Ворона. 

Холдинг вклав істотні інвестиції в розвиток ви-
робничих потужностей власної мережі елевато-
рів. Загальна сума вкладень, зроблених протягом 

минулого і частини нинішнього маркетингово-
го року становить понад 69,6 млн грн, повідомив 
директор виробничо-технічного департаменту 
Групи АГРОТРЕЙД Костянтин Ворона. Годі й пере-
лічити все, що зроблено: реконструкції підйомни-
ків, ремонт і оновлення складів і силосів, сушарок, 
транспортних стрічок, норій, зернопроводів та ін-
шого обладнання, благоустрій територій, ремонт 
під’їзних шляхів, закупка нової техніки.

Інфраструктура для зберігання є вкрай важли-
вою, завдяки її наявності компанія завжди має 
можливість тримати зібраний урожай в гарних умо-
вах. Загальний обсяг зерна, що вже заготовив хол-
динг, складає майже 543 тис. тонн.

У цьому сезоні був істотно оновлений автопарк 
АГРОТРЕЙДу. Також компанія активно працюва-
ла над покращенням умов праці і контролю за ви-
конанням стандартів безпеки і охорони праці як на 
елеваторах, так і на агропідприємствах. Оновлені 
комфортні майстерні і офіси зараз вже мають спів-

робітники господарств «Золочівське» і «Колос». 
Усіх робітників АГРОТРЕЙДу забезпечили гарним 
зручним спецодягом. 

Велика робота проведена задля втілення соці-
альної програми розвитку сіл, де господарюють 
підприємства Групи. Це допомога сільській меди-
цині, школам, дитсадкам, будинкам культури, про-
ведення благоустрою, сприяння розвитку спорту. 

Компанія провела конкурс соціальних проек-
тів «Громадотворець». Він допоміг вирішити про-
блеми, які в селах вважали найгострішими, адже 
найкращий проект обирали шляхом голосування 
людей. Важливим напрямком діяльності також є 
проект, присвячений патріотичному вихованню. В 
його рамках АГРОТРЕЙД організував для школярів 
Сумщини і Чернігівщини екскурсії на Меморіальний 
комплекс «Пам’яті героїв Крут», які допомогли 
учням краще пізнати історію України. Загалом со-
ціальні інвестиції холдингу цього року склали май-
же 7 млн грн. 

Праця аграріїв важка і ризикована, адже багато в 
чому залежить від погодних умов. У 2018 році ком-
панія стикалась із різними викликами, але досвід 
допоміг успішно їх подолати і стати ще міцншою.

АГРОТРЕЙД ПІДБИВАЄ ПІДСУМКИ РОКУ
Рік добігає кінця, час оцінювати досягнення і здобутки,  
робити висновки і планувати наступний сезон.

Генеральний директор 
Групи АГРОТРЕЙД 

Всеволод КОЖЕМЯКО

Очікування Новорічного свята подібне до 
машини часу – воно повертає нас в дитинство, 
коли ми всі щиро вірили в диво.

Це свято своєю казковою красою примушує 
нас знов і знов мріяти і загадувати бажання.

В останньому номері «Зеленого клину» ми 
підбиваємо підсумки року, якими можемо 
пишатись: вони – результат наших спільних 
зусиль.

А я хочу лише привітати Вас і побажати віри – 
в те, що завтра все стане краще і щасливіше.

Гарних Вам свят!

А протягом року настрій Вам буде піднімати 
наш новий календар з дитячими віршами.
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СІЙ ОЗИМЕ В ПОРУ, 
МАТИМЕШ ХЛІБА ГОРУ 
Група АГРОТРЕЙД провела посівну 
озимих культур в оптимальні строки, 
тому є надія на гарний врожай. 
XX Озимий ріпак посіяли на Чернігівщині і Харків-

щині. Сходи у задовільному стані, особливо гарні 
вони на півночі, де погода була більш вологою.

Напередодні посіву озимої пшениці пройшли 
дощі, які стали справжнім подарунком від при-
роди. У цьому сезоні компанія збільшила площу 
під цією культурою на Харківщині. Тут вирішили 
посіяти її замість кукурудзи, для якої кліматичні 
умови в регіоні є не дуже сприятливими. 

Рослини перебувають у фазі кущення, во-
ни густі і міцні. Восени проведені всі необхідні 
технологічні операції по боротьбі з бур’янами і 
шкідниками. Весною планується провести ран-
нє підживлення озимини.

Практично всі поля пшениці засіяли насінням 
власної марки Agroseeds, яке дуже гарно себе 
показало у цьому сезоні. Отже, сподіваємося на 
рясний врожай.

XX Обліковому центру керуючої компанії остаточно 
передали облік усіх підприємств Групи АГРОТРЕЙД. 
Тепер він ведеться стандартизовано для різних струк-
турних підрозділів. Бухгал-
тери на місцях відповіда-
ють лише за облік первин-
ної документації. 

Керівництво централі-
зовано отримує інформа-
цію – де і що витратили, що 
придбали. «Тепер облік у 
Групі АГРОТРЕЙД ведеть-
ся більш якісно і оператив-
но, і це позитивно впливає 
на роботу компанії. Ми 
бачимо цілісну картину – 
що саме відбувається у 
холдингу. Це допомагає 
ефективно контролювати 
процеси, приймати вірні 
рішення», – сказала начальник відділу методології об-
ліку і контролю Наталія Матвієнко. 

«Якби облік залишався на місцях, ми би цього не 
досягли, – додала вона. – Коли співробітники дале-
ко, в різних населених пунктах, складніше забезпе-
чити належний рівень кваліфікації. Зараз спеціалісти 
Облікового центру працюють в головному офісі, і ми 
можемо ефективно їх навчати». 

Крім цього, завершена диспетчерізація усієї тех-
ніки: на неї встановлені GPS-датчики. Диспетчери 
Моніторингового центру Групи в онлайн-режимі 
контролюють виконання завдань на полях. Дані про 
це із системи супутникового моніторингу Cropio по-
трапляють в бухгалтерську програму 1С, завдяки чо-
му Обліковий центр отримує інформацію про виконані 
кожним трактором або комбайном роботи. Якщо тех-
ніка береться в оренду, на неї також встановлюються 
датчики, і АГРОТРЕЙД слідкує, чи всі поставлені зада-
чі зроблені. 

ЯКІСНИЙ ОБЛІК ДОПОМАГАЄ 
УСПІШНО КЕРУВАТИ 

Цього року майже весь облік холдингу 
зосередили в центральному офісі у Харкові.

ВИСОКІ СТАНДАРТИ

XX Ця технологія ще не стала дуже поширеною 
в Україні, проте має гарні перспективи. Зерно 
складають у мішки за допомогою спеціального 
обладнання. Завдяки герметичному пакуванню 
у «біг беги» немає доступу повітря, тому зникає 
здатність до розмноження шкідників і грибків, 
збіжжя добре зберігається протягом тривалого 
часу. 

З кожним роком Україна потребує все біль-
ше потужностей для зберігання зерна. Адже, 
по-перше, логістична ситуація стає дедалі на-
пруженішою – залізничних вагонів і локомо-
тивної тяги не вистачає, щоб швидко вивозити 
зерно в порти. А по-друге, урожайність постійно 
збільшується, особливо на півночі України – цьо-
му сприяють кліматичні зміни. 

«Компанія використовує «біг беги» вже не пер-
ший рік, це ефективна і економічна технологія, 
яка допомагає збільшити обсяг одночасного збе-
рігання», – зазначив директор виробничо-техніч-

ного департаменту Групи АГРОТРЕЙД Костянтин 
Ворона. 

На Чернігівському елеваторі цього року куку-
рудзою наповнили 175 мішків, а на Гадяцькому 
– 115. Місткість кожного «біг бега» – майже  
200 тонн.

Щоб кукурудза краще зберігалася, перед 
тим, як закладати в мішки, її висушили до ба-
зисної вологості, яка для цієї культури складає 
13,5-14%. 

«На Чернігівському елеваторі зерно у мішках 
зазвичай зберігається до лютого або навіть до 
весни і залишається у гарному стані, його показ-
ники залишаються на високому рівні», – розповів 
його директор Василь Крикливий. 

«Це гарний спосіб зберігання, він не потребує 
капітальних вкладень, не треба нічого будувати. 
У «біг бегах» зерно добре зберігається кілька мі-
сяців», – зауважив директор Гадяцького елева-
тора Григорій Заставський.

ЯК ЗЕРНО ЗБЕРІГАЮТЬ  
У ПОЛІЕТИЛЕНОВИХ МІШКАХ
На Гадяцькому і Чернігівському елеваторах Групи АГРОТРЕЙД 
використовують сучасну технологію зберігання зерна у так 
званих «біг бегах» – поліетиленових рукавах.

XX Гадяцький і Чернігівський елеватори стали 
першими, наступний на черзі – Ворожбянський і 
«Доч-Хліб», які вже заготовила понад 90% від пла-
ну, зазначив директор виробничо-технічного де-
партаменту Групи АГРОТРЕЙД Костянтин Ворона. 

Якби логістична ситуація в Україні була кра-
щою і залізничних вагонів для відправки зерна 
вистачало, то змогли б виконати план ще рані-
ше, – в один голос говорять директори елева-
торів-лідерів. Урожай кукурудзи цього року по 
всій країні видався щедрий, отже, бажаючих 
здати зерно на зберігання вистачає, доводить-
ся навіть відмовляти.

Перевагою Гадяцького і Чернігівського еле-
ваторів є сучасне обладнання, зокрема аме-
риканські сушарки NECO, які можуть швидко і 
якісно сушити зерно. Тому не дивно, що багато 
хто з українських аграріїв намагається привез-
ти збіжжя саме сюди. 

«Виконання плану залежить від злагодже-
ної роботи колективу і від того, як працює 
устаткування і всі механізми, щоб можна бу-
ло швидко провести заготівлю», – говорить 
директор Чернігівського елеватора Василь 
Крикливий. 

«До нас постійно везуть зерно, і хоч план був 
неабиякий, вже перевиконали його», –підкрес-
лив директор Гадяцького елеватора Григорій 
Заставський. 

План для Чернігівського елеватора скла-
дав 75 тис. тонн, зараз заготовили вже майже 
79 тис. тонн, для Гадяцького план був 230 тис. 
тонн, зараз – 250 тис. тонн. 

Вирішення логістичної кризи залежить в 
першу чергу від «Укрзалізниці», яка є монопо-
лістом. Коли ситуація покращиться, з’явиться 
можливість істотно збільшити можливості еле-
ваторів.

ГАДЯЦЬКИЙ І ЧЕРНІГІВСЬКИЙ 
ЕЛЕВАТОРИ ВИКОНАЛИ ПЛАН НА 100%
Компанія вітає колег, які впорались із планом заготівлі у рекордні строки –  
ще у листопаді. 

ВРОЖАЮ БУТИ!

Начальник відділу 
методології обліку 
і контролю Наталія 
Матвієнко
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СТАРШІ АГРОНОМИ 
АГРОКЛАСТЕРІВ 
ВІДВІДАЛИ ЗАВОД AVGUST

Подивитись на власні очі, як ви-
готовляють засоби захисту рослин 
(ЗЗР) – таку можливість отримали 
шість старших агрономів. Владислав 
Іванов, Сергій Костенко, Максим 
Часниченко, Людмила Борох, 
В'ячеслав Таран, Олександр Товкун 
побували у Білорусі, на заводі ком-
панії Avgust, з якою тісно співпрацює 
Група АГРОТРЕЙД. 

«Основною метою поїздки було 
підвищення кваліфікації, але в нас 
був час і для того, щоб подивити-
ся Мінськ, неподалік від якого розта-
шований завод», – розповів старший 
агроном Агкроластеру-1 Владислав 
Іванов.

«Масштаб вражає, завод дуже ве-
ликий, займає територію 12 га. Нам 
все показали, було дуже цікаво. 
Організація праці і виробництва на 

дуже високому рівні, сумлінно вико-
нуються жорсткі екологічні стандарти, 
усі процеси ретельно контролюють-
ся»,– поділився він враженнями.

Головний агроном Групи 
АГРОТРЕЙД Олександр Овсяник за-
значив, що поїздка стала заохочу-
вальним бонусом для тих, хто добре 
працював увесь сезон. «Визначили 
старших агрономів, які активно пра-
цювали, оперативно реагували на 
проблеми, що виникали на полях. Їх 
ознайомили з усіма напрямами ви-
робництва ЗЗР, розказали, як їх кра-
ще використовувати», – сказав він. 

ВИНАГОРОДА 
НАЙКРАЩИМ – 
ВІДПОЧИНОК У ЄГИПТІ

Підбиваючи підсумки сезону, 
Олександр Овсяник зазначив, що 
беззаперечним лідером з урожайнос-
ті став Агрокластер-2 (господарства 
«Вікторія-Агро», «Нові мости» і «СК-

Агро» у Сумській і 
Полтавській облас-
тях). Там отримали 
добрий врожай всіх 
культур. 

Найкращий уро-
жай пшениці зібрав 
Агрокластер-4 (ТОВ 
«Липоводолинський 
Райснаб» і СТОВ 
«Хлібороб» на 
Сумщині). Лідером 
з урожайності сої 
став Агрокластер-7 

(СТОВ «Колос») на 

Харківщині. У цій області також ви-
ростили гарний соняшник – на полях 
ТОВ «Укрзернопром-Шевченкове» 
(Агрокластер-1) і СТОВ «Золочівське» 
(Агрокластер-8). Кукурудза рясно 
вродила у всіх господарствах Групи 
на Сумщині і Чернігівщині. 

За результатами роботи найкра-
щіх працівників компанія нагоро-
дила поїздкою на відпочинок. До 
Єгипту поїхали старші агрономи 
Владислав Іванов (Агрокластер-1), 
Євген Педич (Агрокластер-2), 
Василь Науменко (Агрокластер-4), 
Юрій Божок (Агрокластер-5), Сергій 
Костенко (Агрокластер-7), ди-
ректор підприємств «Хлібороб» 
і «Липоводолинський Райснаб» 
Олександр Логвиненко, меха-
нік Федір Іванов 
(Агрокластер-4), 
а також представ-
ники центрального 
офісу: головний аг-
роном Олександр 
Овсяник, головний 
інженер Дмитро 
Коцюба, заступник 
директора агропро-
мислового департа-
менту з насінництва 
Анатолій Береза.

АГРОШКОЛА 
Взимку заплановано провести у 

Харкові традиційну Агрошколу, яку 
щороку організовує АГРОТРЕЙД.

Зберуться усі агрономи компанії. 
Навчання складатиметься з чотирьох 

етапів. Представники компаній-ви-
робників ЗЗР розкажуть про головні 
причини хвороб різних культур, осно-
вні види шкідників і методи боротьби 
з ними. 

«На четвертому, фінальному етапі 
будуть присутні лише представники 
АГРОТРЕЙДу. Ми проаналізуємо ін-
формацію, надану нам на попередніх 
етапах, обговоримо запропонова-
ні методи і оберемо найкращі. Також 
детально розглянемо, як відбув-
ся наш виробничий сезон, як в май-

бутньому уникнути помилок. Після 
цього проведемо для агрономів тес-
тування: перевіримо, як вони засвої-
ли навчальний матеріал», – розповів 
Овсяник.

ЗИМА – ЧАС НЕ ЛИШЕ  
ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ, А Й ДЛЯ 
ІНТЕНСИВНОГО НАВЧАННЯ
Тим, хто протягом року докладав багато зусиль, щоб виростити гарний 
урожай, Група АГРОТРЕЙД надала можливість відвідати Білорусь, а також 
нагородила найкращих працівників поїздкою на відпочинок до Єгипту. 

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

Найкращі працівники АГРОТРЕЙДу відпочивали у Єгипті

Владислав Іванов і Сергій Костенко разом  
з  білоруським колегою
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ІМ’Я: ОЛЕКСАНДР 
МИКОЛАЙОВИЧ 
ЛОГВИНЕНКО

Трудовий шлях Олександра Логвиненка завжди спрямований вгору.  
Починав у господарстві «Хлібороб» як будівельник, потім працював  
водієм, вивчився і став агрономом, виріс до старшого агронома,  
а згодом і до директора. Зараз він очолює аж три господарства: рідний 
«Хлібороб», «Липоводолинський Райснаб» і «Нижньосироватське».

ОЛЕКСАНДР ЛОГВИНЕНКО:

РУХАТИСЬ ТІЛЬКИ  
ВПЕРЕД! 
– Олександр Миколайович, 

розкажіть, як стали агрономом?
– Завжди тягнуло працювати на 

землі, батьки розповідали, що любив 
її змалечку. Тож врешті-решт посту-
пив у Сумський національний аграр-
ний університет. Вчився на заочному 
і працював агрономом у «Хліборобі». 
Було важко, але старші колеги допо-
магали. Так само і я зараз підтримую 
молодих хлопців, що приходять до 
нас. 

– Яка робота більше подобаєть-
ся – працювати в полі як агроном 
чи керувати?

– Я не відмовляюсь від жодної. 
Якщо директор не буде в полі, то не 
буде і врожаю. Вважаю, що до при-
роди, до рослин треба ставитись 
так само, як до людей. Вони все від-
чувають. Може, комусь це здаєть-
ся дивним, але я впевнений: якщо 
до рослин добре ставитись, то буде 
і віддача.

– Що змінилось відтоді, як ста-
ли директором?

– Стало більше адміністративної 
роботи, виріс рівень відповідальнос-
ті. Намагаємось виконувати задачі ке-
руючої компанії, і це вдається – цього 
року зібрали найкращий урожай пше-
ниці, маємо гарну логістику.

– Які ваші враження від роботи 
з Cropio?

– Дуже гарна програма. Дає контр-
оль усіх моментів – і техніки, і вико-
наних робіт. Істотно зменшує вплив 
людського фактору. Допомагає і аг-
рономам, і керівній ланці, і земель-
ним спеціалістам. 

– Завдяки Cropio вже не треба 
так багато їздити по полях?

– Їздити все одно треба. Але в 
системі Cropio зберігаються всі да-
ні – у будь-який час їх можна подиви-
тись, проконтролювати всі роботи – і 
внесення добрив, і обробку землі, ні-

чого не забудеш. Зручно порівнюва-
ти, як робили раніше і який отримали 
результат. До того ж, програма вдо-
сконалюється, думаю, наступного 
року працювати з нею буде ще зруч-
ніше. 

– Чи навчаєтесь зараз? 
– Звичайно, нові знання по-

трібні для розвитку. Дуже допо-
магає Агрошкола, яку щороку 
організовує холдинг, чекаю її з нетер-
пінням. Корисно зустрітися на кілька 
днів з колегами, обговорити всі питан-
ня, які накопичилися – і в агрономії, і 
теми керівництва. Після таких зустрі-
чей є результат. Також обговорюємо 
робочі моменти і на Агропікніках, які 
компанія проводить влітку.

– Як проводите вільний час, від-
почиваєте?

– А його практично немає. Зараз 
готуємо техніку до весняного періоду, 
також є робота, пов’язана з насінни-

цтвом. Але коли є трохи часу, полю-
бляю рибалити. Цього року компанія 
нагородила відпочинком у Єгипті –я 
дуже вдячний за це. 

– Ваше гасло?
– Не пасти задніх, рухатись тільки 

вперед! 

ОСОБИСТА  
СПРАВА

РОБОЧИЙ СТАЖ В ГРУПІ АГРОТРЕЙД:  
12 РОКІВ
ХОБІ: РИБОЛОВЛЯ

ГАСЛО:  
НЕ ПАСТИ ЗАДНІХ, 
РУХАТИСЬ ТІЛЬКИ ВПЕРЕД

НАША ГОРДІСТЬ

XX Юні гравці з Мазівки Сумської області, яких тренує 
Валерій Озаренко, протягом осені виграли декілька 
змагань. У Чемпіонаті Сумської області з настільно-
го тенісу серед ДЮСШ Вероніка Климець виборола 
перше місце, а Єгор Шульга і Віктор Воробйов заво-
ювали «бронзу».

Команда «Мазівка-АГРОТРЕЙД» також брала 
участь у міжобласних змаганнях з настільного те-
нісу «Осінні барви Коропщини», що відбулися в 
Чернігівській області. Тут вихованці Озаренка Єгор 
Шульга і Вероніка Климець взяли «бронзу». 

Хоча й без призових місць, але також дуже гід-
но команда проявила себе на міжнародному турнірі 
з настільного тенісу «Кубок Роксолани-2018», який 
відбувся у Рогатині на Івано-Франківщині.

«Цього року завдяки АГРОТРЕЙД ми суттєво роз-
ширили географію виїздів, гравці швидко розвива-
ються. Від імені дітей, батьків та себе особисто дякую 
компанії за поїздки, інвентар та всебічну підтримку! 
Для нас це дійсно важливо, і ми віддячимо великими 
перемогами», – говорить Валерій Озаренко.

ЮНІ ТЕНІСИСТИ З МАЗІВКИ ЗДОБУВАЮТЬ НОВІ ПЕРЕМОГИ

ТРИ ПУНКТИ БІОГРАФІЇ  
ОЛЕКСАНДРА ЛОГВИНЕНКА:

1 З ДИТИНСТВА 
ЛЮБИТЬ ЗЕМЛЮ

2
ПОЧИНАВ ТРУДОВИЙ 
ШЛЯХ, ПРАЦЮЮЧИ 
БУДІВЕЛЬНИКОМ

3
У ВІЛЬНИЙ ЧАС 
ПОЛЮБЛЯЄ 
РИБАЛИТИ

Школа настільного тенісу «MAZIVKA 
Table Tennis School AGROTRADE» готує 
призерів.

ДО ТЕМИ: 

ФАХІВЕЦЬ З БЕЗПЕКИ ДОПОМОГАЄ 
ОХОРОНЯТИ ПРИРОДУ 
XX Андрій Проценко, 

що працює у службі 
безпеки Агроклас-
тера-3, також допо-
магає охороняти ліс 
– він є членом Укра-
їнського товариства 
мисливців і рибалок. 

«Охороняємо від 
браконьєрів, – роз-
повів він. – Взимку підгодовуємо тва-
рин – розкладаємо сіно, зерно, буряк, 
сіль. Слідкуємо, щоб мисливці не пере-
вищували норми відстрілу. Для лисиць 
розкладаємо вакцину від сказу. Мені 
подобається бути в лісі, природа дає 
наснагу. Ми з нею одне ціле, тому тре-
ба ставитися дбайливо», – упевнений 
Андрій Анатолійович.

Вероніка Климець отримала «золото» у Чемпіонаті 
Сумської області
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Конкурс проводиться за підтрим-
ки Міністерства аграрної політики 
України, кількох всеукраїнських асоці-
ацій і представництв країн ЄС. Метою 
проекту є розвиток сільських терито-

рій та громад, популяризація істори-
ко-культурної спадщини.

Заявки на участь подавали 128 сіл 
з усієї України, які розповіли про свої 
унікальні особливості. Журі відібра-
ло 20 кращих, які за правилами мали 
надати бізнес-ідеї, пов'язані з розви-
тком села. Онлайн-голосування ви-
значило 10 фіналістів, одним з яких 
стала і Новомиколаївка.

Її жителі вирішили скористати-
ся можливостями, які надає при-
рода, і розвивати зелений туризм. 
Одним з ініціаторів участі у конкур-
сі була Галина Гожа. «Сумно, що 
люди виїжджають шукати долі до 
великих міст або навіть за кордон. 

Потрібно відроджувати село, і допо-
могти в цьому може саме зелений ту-
ризм, який дасть нові робочі місця і 
привабить туристів», – упевнена во-
на.

Директор Новомиколаївської шко-
ли Володимир Жадан теж був учас-
ником ініціативної групи, що готувала 
проект для конкурсу. Він розповів, що 
планують розвивати пізнавальний 
туризм: «У нас є робота для істори-
ків і археологів, могли би проводи-
ти дослідження науковці і студенти 
природничих факультетів, зокрема, 
є домовленості з географічним фа-
культетом Харківського національно-
го університету імені Каразіна».

Крім наукових експедицій тут нала-
штовані приймати спортсменів – на 
відпочинок і тренувальні збори. «Наша 
дівоча футбольна команда «Фортуна» 
вже давно відома завдяки перемо-
гам в різновікових групах. З 2006 ро-
ку вона об'їздила майже всю країну. 
Виступали, тренувалися, відпочивали. 
Час приймати гостей у себе», – вважає 
Володимир Миколайович. 

За його словами, базою для 
спортсменів могла би стати школа, 
в якій є просторий утеплений спорт-
зал з новим покриттям, комфортними 
роздягальнями, душовими. Тут гра-
ють у волейбол, баскетбол, бадмін-
тон, теніс. Цього року поруч з’явився 
вуличний спортмайданчик зі штучним 
покриттям. До його створення долу-
чився і АГРОТРЕЙД: компанія охоче 
надала техніку для будівництва.

Єдине, чого не вистачає селу – це 
приміщення для міні-готелю. Під ньо-
го вже навіть пригледіли зручну сади-
бу в центрі, яка продається. 

Представників усіх сел-фіналістів 
восени зібрали в приміщенні 
Міністерства аграрної політики. Вони 
отримали дипломи та пам'ятні по-
дарунки від партнерів проекту, спіл-
кувалися, обмінювалися ідеями, 
виступали з оригінальними концерт-
ними номерами.

І хоча грошова винагорода у кон-
курсі дісталась іншим – її надали ли-
ше селам, що посіли три перших 
місця, новомиколаївці не втрачають 
надії та шукають інших шляхів для вті-
лення свого бізнес-проекту.

Можливо, у нагоді для цього стане 
заохочувальний приз конкурсу: сер-
тифікат на проведення аудиту біз-
нес-проекту від компанії «Туристичні 
кластери 300+». За словами Галини 
Гожої, аудит проекту проведуть уже в 
2019-му році. «Сподіваюсь, це будуть 
професійні консультації експертів, які 
нам допоможуть. Мабуть, наше село 
увійде до складу якогось туристично-
го кластеру», – сказала вона.

Новомиколаївка має унікаль-
ні природні скарби та небайдужих, 
працьовитих людей. Це поєднання 
обов’язково дасть гарний результат, і 
село буде активно розвиватися.

XX Життя Світлани тісно пов’язане з 
творчістю, вона працювала художнім 
керівником Олишівського будинку 
культури. Вірші почала писати два 
роки тому. Це переважно твори для 
дітей. Поетеса розповіла, що в дитин-
стві, коли дивилась у вікно на зимовий 
сад, немов би бачила казкових звіря-
ток серед заметів і засніжених дерев. 

Ярославцева звернулась до 
представників Фонду за порадою 

щодо видавництва, яке могло б за-
цікавитись її творами. Натомість 
талановита поетеса отримала про-
позицію надрукувати їх у вигля-
ді календаря на 2019-й рік, яку з 
вдячністю прийняла. Календар бу-
де надруковано великим накладом 
і розповсюджено в дитячих закла-
дах. В наступному році планується 
організація творчих зустрічей дітей 
з поетесою. 

ЗБІРКА ДИТЯЧИХ ВІРШИКІВ ВИЙШЛА  
У ВИГЛЯДІ КАЛЕНДАРЯ 

НОВОМИКОЛАЇВКА СТАЛА ФІНАЛІСТОМ 
КОНКУРСУ «НЕЙМОВІРНІ СЕЛА УКРАЇНИ»

БЛАГОДІЙНІСТЬ

РІДНА ЗЕМЛЯ

Справжнім досягненням року для Новомиколаївки Шевченківського району 
Харківської області стала успішна участь у ІІІ Всеукраїнському конкурсі 
«Неймовірні села України». Вона увійшла до десятки фіналістів і отримала 
заохочувальний приз.

Благодійний Фонд Всеволода Кожемяка «Україна ХХІ» допоміг 
видати вірші починаючої поетеси Світлани Ярославцевої, яка 
мешкає в Олишівці Чернігівської області. 

З ПЕРШИХ ВУСТ

Світлана Ярославцева, поетеса
XX «Я стикалась із представниками Фонду і 

Групи АГРОТРЕЙД ще коли працювала у Бу-
динку культури, якому вони допомагали. Мені 
дуже подобається ця команда: як вони працю-
ють, як ставляться до людей. Тому спитала, до 
якого видавництва можу звернутись. А мені 
запропонували видати вірші. Я дуже вдячна, 
це дає подальше натхнення». 

XX На території Новомиколаївської 
сільради досі збереглися до 20 кур-
ганів та один стародавній майдан, 
які свідчать, що цей регіон люди 
населяли задовго до початку нашої 
ери. 

XX Родзинкою села є цілющі джере-
ла, набирати воду з яких приїздять 
з усієї округи. Доведено, що вона 
проходить через поклади вапняків і 
має лікувальні властивості, особли-
во для шлунково-кишкового тракту. 

XX Неподалік від села – біологічний 
заказник «Новомиколаївський», 
створений в 1995 році для охорони 
цінних вимираючих рослин, птахів і 
тварин лісостепової зони. Тут легко 
зустріти косулю, лося, лисицю або 
бабака. Влітку в заказнику шалено 
пахне ягодами і степовими трава-
ми, люди приходять збирати шип-
шину, глід, липовий цвіт.

ФАКТИ  
ПРО НОВОМИКОЛАЇВКУ

Буває, часом сліпну від краси.
Спинюсь, не тямлю, що воно за диво,—
оці степи, це небо, ці ліси,
усе так гарно, чисто, незрадливо,
усе як є — дорога, явори, усе моє, 
все зветься — Україна.
Така краса, висока і нетлінна,
що хоч спинись і з Богом говори.

Ліна Костенко

Поетеса Світлана Ярославцева
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ПОЛТАВЩИНА
Вдалим прикладом того, як гро-

мада і бізнес разом піклуються про 
поліпшення медичної інфраструкту-
ри є Сергіївська об’єднана територі-
альна громада (ОТГ) на Полтавщині, 
на землях якої господарює підпри-
ємство холдингу «СК-Агро». 

У Розбишівці, яка стала частиною 
ОТГ, вирішили проблему з медич-
ними кадрами. Саме до цього села 
переїхав молодий перспективний 
лікар Віталій Кириченко, адже тут 
йому запропонували гідні умови ро-
боти, конкурентну зарплатню, нада-
ли житло і автомобіль. 

Група АГРОТРЕЙД вже не перший 
рік допомагає Розбишівській амбу-
латорії загальної практики – від про-
ведення ремонту у її приміщенні до 
придбання устаткування. У грудні 
компанія також надала нове облад-
нання. 

«Два інгалятори стануть у наго-
ді для лікування захворювань органів 
дихання, – розповів завідувач амбула-
торії Віталій Кириченко. В холодну по-

ру людей з бронхітом багато, тому ми 
попросили два апарати, щоб не сиді-
ли у черзі, адже процедура триває 30 
хвилин. Ще в нас з’явились два фізі-
отерапевтичні апарати для лікування 
захворювань опорно-рухового апара-
ту і судин. Вони допоможуть лікувати 
артрити, артрози, остеохондрози, по-
новлювати кровоток. Ці проблеми ду-
же актуальні для жителів сіл, які багато 
займаються фізичною працею. В се-
зон городів у багатьох спини і суглоби 
не витримують навантаження. Люди 
будуть вдячні АГРОТРЕЙДу за мож-
ливість покращити своє здоров’я», – 
упевнений лікар.

СУМЩИНА 
Амбулаторії Липоводолинського 

району Сумської області неодно-
разово отримували домопогу 
від АГРОТРЕЙДу. Цієї зими ком-
панія подарує обладнання КНП 
«Липоводолинський районний 
центр первинної медико-санітар-
ної допомоги». Його головний лікар 
Віталіна Олійник розповіла: «Ми фі-

нансуємось з місцевого бюджету і 
за рахунок медичної субвенції. Але 
цих коштів недостатньо, щоб заклад 
придбав все необхідне, тому звер-
нулись до АГРОТРЕЙДу з проханням 
зміцнити нашу матеріально-технічну 
базу. Це потрібно, щоб заклад відпо-
відав вимогам реформи. Компанія 
пообіцяла нам аналізатор сечі».

Апарат потрібен, щоб обстежу-
вати пацієнтів по декількох пара-
метрах. Раніше результат аналізу 
підраховувала людина, дивлячись 
у мікроскоп. Тепер аналізатор буде 
видавати дані автоматично. «Це су-
часні технології, раніше ми їх не ви-
користовували. Це дасть більш точні 
результати, буде зручніше і прості-
ше у використанні, зекономить час 
медичним працівникам», – додала 
Віталіна Миколаївна. 

Розвиток сільської медицини є од-
ним з пріоритетів соціальної роботи 
Групи АГРОТРЕЙД. Компанія актив-
но допомагає медзакладам, щоб 
кожен мешканець села мав змогу 
отримати кваліфіковане обслугову-
вання, нікуди не виїжджаючи.

АГРОТРЕЙД АКТИВНО ПІДТРИМУЄ 
СІЛЬСЬКІ АМБУЛАТОРІЇ

ВАЖЛИВО ЗНАТИ

У САЯХ ВІДКРИВСЯ ЦЕНТР  
ДОЗВІЛЛЯ ДЛЯ ДІТЕЙ

Сюди школярі приходять навіть у вихідні, 
щоб пограти в настільні ігри – теніс, 
аерохокей і футбол.

НАШЕ МАЙБУТНЄ

ДОБРІ СПРАВИ

XX Ініціаторами створення Центру 
дозвілля стали саме школярі. Коли 
в Саях Сумської області проходив 

конкурс соціальних 
проектів «Громадо- 
творець», який про-
водила Група АГРО-
ТРЕЙД, вони написали 
і презентували проект, 
а в фіналі отримали 
перемогу. Тож компа-
нія профінансувала 
реалізацію ідеї.

Приміщення для 
створення Центру 
дозвілля надав 

Саївський НВК. Його директор 
Ганна Гайдук розповіла: «Дітям ду-
же подобається, приходять не ли-

ше на перервах і після уроків, а й у 
вихідні. Маємо молодого ініціатив-
ного вчителя фізкультури, він та-
кож часто приходить, навчає дітей, 
як краще грати. У нас 47 школярів 
і 13 дошкільнят. Малята, які ще не 
дістають до столів, приходять по-
дивитись і мріють скоріше вирос-
ти».

Школа дуже задоволена співпра-
цею з АГРОТРЕЙД, запевняє Ганна 
Іванівна. «Постійно нас підтримують, 
цього року допомогли обладнати ка-
бінет для першачків за стандартами 
НУШ, а також замінити вікна у спорт-
залі», – розповіла вона.

У РОЗБИШІВЦІ 
ВИСТУПИТЬ 
КОЛОМИЙСЬКИЙ ТЕАТР
Завдяки АГРОТРЕЙДу діти 
відвідають різдвяну виставу 
безкоштовно.

XX Артисти з Івано-Франківщини по-
кажуть дві вистави: «Зимові пригоди» 
– для дітей і «Сватання на Гончарівці» 
– для дорослих. Коломийський ака-
демічний обласний український дра-
матичний театр ім. І. Озаркевича має 
довгу і славетну історію – цього року 
він відзначив 170-річчя. 

«Цей колектив виступав у сусід-
ньому Гадячі, там побачили артистів, 
вони сподобались, тому вирішили їх 
запросити у Розбишівку. АГРОТРЕЙД 
погодився оплатити дитячі квитки», 
– розповів в. о. старости цього села 
Олексій Коркішко.

За його словами, на виступ коло-
мийців, який відбудеться 25 груд-
ня, зберуться люди з трьох сіл, які 
входять до Сергіївської громади. «У 
Розбишівці гарний і великий будинок 
культури, тому вирішили влаштувати 
свято тут», – додав Олексій Іванович.

Він розповів, що після театраль-
ної вистави планується свято новоріч-
них ялинок. «АГРОТРЕЙД допомагав 
з казковою ілюмінацією ялинок, що 
ростуть біля клубу. Загалом, в усіх пи-
таннях компанія іде нам назустріч, 
все швидко вирішується. Дякуємо за 
співпрацю і бажаємо АГРОТРЕЙДу 
процвітання і високих врожаїв», – під-
сумував Коркішко.

Компанія допомагає місцевим громадам 
розвивати медицину на селі.

Аналізатор сечі вже є у Розбишівці, незабаром він з'явиться і у Липовій Долині

Розбишівська амбулаторія загальної практики
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НОВОРІЧНІ СВЯТА РАЗОМ  
З АГРОТРЕЙДПідприємства холдингу встановлюють  

та прикрашають ялинки у селах

XX На радість усім красуні-ялинки 
з’являються у кожному селі, де є підприєм-
ство Групи АГРОТРЕЙД. Вже склалась до-
бра традиція, що їх встановлюють до Дня 
святого Миколая і саме у цей час починають 
святкувати. 

Представники підприємств вітають малечу, 
даруючи набори солодких смаколиків, яким ді-
ти дуже радіють. 

Зазвичай відкриття ялинки є очікуваною по-
дією для всього села. Збираються не лише ді-
ти, а й дорослі, адже всі люблять зимові свята. 

У цей час усі стають добріши-
ми, радіють життю і починають 
вірити у новорічні дива.

Чудові, яскраво прикрашені 
ялинки є гарним приводом, щоб 
люди збиралися, спілкували-
ся та фотографувалися. А потім 
весь рік, дивлячись на світлини, 
згадували щасливі моменти.

В Групі АГРОТРЕЙД добре 
розуміють, що після плідної 
праці треба гарно відпочити. 
Тому й долучаються до орга-
нізації свят. Адже недарма ка-
жуть: «Як зустрінеш Новий рік 

– так його і проведеш». 

XX Вважається, що у 2019-му році людські пріори-
тети зосередяться в матеріальному світі. Рік свині 
має стати яскравим, наповненим бажанням тво-
рити і радіти життю. Багато хто припинить хвилю-
ватись через майбутні проблеми і почне цінувати 
те, що має зараз. 

Очікується, що рік буде вдалим для розвитку ді-
лової сфери. Важка робота для більшості зодіа-
кальних знаків перетвориться на захоплюючу гру. 
Вдалими можуть стати ділові проекти та соціаль-
ні програми. Ті, хто хоче розпочати або розши-
рити власний бізнес, можуть сміливо починати. 
Втім, не обійдеться і без складнощів у комерцій-
них справах і в політиці, які можуть бути пов’язані 
з обміном інформацією та емоціями. 

Актуальною стане проблема довіри. Свиня від-
різняється наївністю і часто стає жертвою розігра-
шів і навіть відвертого шахрайства. Підвищується 
ризик обману і використання брудних прийомів 
в галузях товарообміну і фінансів, а також в осо-
бистих взаєминах. Ці проблеми не будуть то-
тальними, їх можна легко розпізнати, якщо бути 
обережним. Прислів'я «довіряй, але перевіряй» 
має стати девізом року.

Рік свині також вважається сприятливим для 
будівництва свого будинку і створення сім'ї. Ті, хто 
прагне цього, можуть не боятися отримати відмо-
ву. Одружених свиня також не обділить романти-
кою: вони знов забажають вечірніх прогулянок, 
походів у кіно або на танці. 

Серед відносин, які складуться у 2019 році, 
найміцнішими стануть ті, що базуються на довірі, 
чесності і взаємній повазі. Вірогідно, що головною 
проблемою багатьох пар стануть ревнощі. Щоб 
уникнути сварок, варто частіше нагадувати сво-
їм коханим, що думаєте про них, навіть якщо ду-
же зайняті на роботі. 

ЗА СХІДНИМ ГОРОСКОПОМ  
2019-Й – РІК СВИНІ

АГРОПРОГНОЗ

Ми зустрічаємо 2019-й рік в ніч з 31 грудня на 1 січня. Але за східним календарем 
новий рік наступить лише 5 лютого, і за китайським гороскопом його господинею 
буде жовта земляна свиня.

Святкова ялинка у селі Суха Грунь Сумської області

Дітлахи села Нова Слобода отримали подарунки від АГРОТРЕЙД

Малечу села Пристайлове привітали з Днем святого МиколаяПристайлівським дітлахам сподобались смачні подарунки


