
№ 21 / ЛЮТИЙ – БЕРЕЗЕНЬ / 2019 РІК 1 

КОРПОРАТИВНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ВИДАННЯ ГРУПИ АГРОТРЕЙД

Не призначене для публічного розповсюдження№ 21 / ЛЮТИЙ – БЕРЕЗЕНЬ / 2019 РІК

ХОЛДИНГ ВПРОВАДЖУЄ СИСТЕМУ КОНТРОЛЮ ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВА СТОР. 3

ГРУПА АГРОТРЕЙД 
ЗБІЛЬШИЛА ЗЕМЕЛЬНИЙ 
БАНК

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
«УКРАЇНА ХХІ» ВЗЯВ УЧАСТЬ  
В ОРГАНІЗАЦІЇ ВЕРТЕП-ФЕСТУ

НЕЗАБАРОМ 
РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ КОНКУРС 
«ГРОМАДОТВОРЕЦЬ»-2019

ВЗЯТИ УЧАСТЬ МОЖЕ КОЖЕН, ЗАПРОПОНУВАВШИ 
СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ

СТОР. 7

У МІСТАХ НА СХОДІ ДОЛУЧИЛИСЬ ДО НАРОДНИХ 
ТРАДИЦІЙ

Компанія регулярно проводить навчальні заходи для співробітників різних 
підрозділів, зокрема, агрономів. Сучасні технології постійно розвиваються і 
надають нові можливості, якими користується Група. Навчання допомагають 
отримати широкий спектр знань і суттєво підвищити кваліфікацію. СТОР. 4

АГРОТРЕЙД СТВОРЮЄ УМОВИ 
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ 

КОЖНОГО СПІВРОБІТНИКА

КОМПАНІЯ ПРИДБАЛА ГОСПОДАРСТВО  
У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

СТОР. 6СТОР. 2
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АГРОТРЕЙД ПРЕДСТАВИВ 
ОРГАНІЧНУ ПРОДУКЦІЮ 
НА НАЙБІЛЬШІЙ СВІТОВІЙ 
ВИСТАВЦІ 
У лютому в Німеччині відбувся 
найбільший міжнародний ярмарок 
органічних продуктів BIOFACH-2019. 

XX Виставковий центр міста Нюрнберг на 
кілька днів зібрав представників майже 100 
країн світу: виробників і покупців органіч-
ної продукції. Цього року АГРОТРЕЙД вже 
вдруге взяв участь у вкрай важливій для га-
лузі події, представивши органічну кукуру-
дзу та cочевицю в Українському павільйоні. 

Щоб ознайомити потенційних покуп-
ців з продукцією і можливостями компанії, 
а також провести переговори, на BIOFACH 
поїхав менеджер зовнішньоекономічної ді-
яльності Андрій Бут. «Це гарна можливість 
дізнатися  про останні тенденції галузі і зна-
йти нових покупців», – зазначив він. 

АГРОТРЕЙД має широкі можливості для 
розвитку органічного виробництва і збіль-
шуватиме його обсяги. У 2019 році компа-
нія планує вирощувати органічну пшеницю, 
гірчицю, кукурудзу, сочевицю, льон, гречку, 
сою, соняшник. 

XX Холдинг придбав ПОСП «Кіпті», розташоване у Ко-
зелецькому районі Чернігівської області. Нове гос-
подарство має площу 1,7 тис. га, воно увійшло до 
Агрокластеру-6 Групи, загальна площа якого тепер 
складає понад 10,5 тис. га. 

«Чернігівщина є стратегічним регіоном для 
АГРОТРЕЙДу, тому компанія посилює там свою при-
сутність», – підкреслила директор з фінансової і опе-
раційної діяльності Групи Олена Ворона. 

Нові поля з’єднали землі, які вже обробляють інші 
господарства Агрокластеру-6, завдяки цьому логіс-
тика покращилася, стало зручніше діставатися з од-
ного поля на інше. 

АГРОТРЕЙД планує навесні посіяти тут кукурудзу. 
Компанія має багатий і успішний досвід її вирощу-
вання, проте у Агрокластері-6 цього року її сіятимуть 
вперше. У цьому регіоні зазвичай випадає бага-
то опадів. Поєднання сприятливих погодних умов і 
ефективної агротехнології, розробленої в агрохол-
дингу, дає надію на гарний врожай. 

На базі ПОСП «Кіпті» розташовані комфортні гур-
тожиток і їдальня. Завдяки чому співробітники ком-
панії і представники підрядних організацій матимуть 

комфортні умови під час роботи в полях протягом 
сезону. 

Селище Кіпті є центром Кіптівської об’єднаної 
територіальної громади, яка утворилася восени 
2015-го року – однією з перших в Україні. Реформа 
децентралізації влади тоді лише починалася, і гро-
мада вдало скористалася цією можливістю. 

Директор департаменту земельних відносин 
Групи АГРОТРЕЙД Олексій Бабешко зазначив, що з 
Кіптівською ОТГ вже склалися добрі відносини, адже 
компанія і до цього обробляла поля, розташовані на 
землях громади. 

«Будемо розширювати співпрацю, втілювати но-
ві цікаві проекти, пов’язані з благоустроєм, дозвіл-
лям, створенням спортивної інфраструктури тощо. 
Звичайно, будуть реалізовані і проекти, що вже стали 
традиційними для АГРОТРЕЙДу, наприклад, премія 
для школярів «Обдарованість» та «Громадотворець», 
– запевнив Олексій Юрійович. 

Група АГРОТРЕЙД завжди з розумінням ставиться 
до потреб людей. У Кіптях, як і в усіх регіонах, де гос-
подарює компанія, вона так само підтримуватиме тіс-
ний діалог і партнерські стосунки з орендодавцями. 

АГРОТРЕЙД ЗБІЛЬШИВ 
ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 
Група придбала господарство у Чернігівській області.

ДОСЯГНЕННЯ

Генеральний директор Групи АГРОТРЕЙД 
Всеволод КОЖЕМЯКО
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ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННННЯ 
ТЕХНІКИ – ОБОВ’ЯЗКОВА 
СКЛАДОВА РОБОТИ 
СУЧАСНОГО ХОЛДИНГУ
На базі підприємства «СК Агро» у Сумській 
області для співробітників інженерних служб 
АГРОТРЕЙДу відбулося навчання із залученням 
зовнішніх експертів – представників компаній-
постачальників запчастин і матеріалів. 

XX Компанія піклується, щоб працівники покращували 
свої професійні навички і набували нових знань. За-
галом навчання пройшли 60 механізаторів, механіків 
і інженерів. Їм розповіли про властивості машинних 
олій і мастильних матеріалів, особливості шин, реме-
нів і фільтрів, а також про автопілот і систему навігації 
Trimble, які використовує АГРОТРЕЙД. Під час прак-
тичної частини учасники курсу вчились робити необ-
хідні налаштування на техніці. 

Головний інженер Групи АГРОТРЕЙД Дмитро 
Коцюба детально розповів про вимоги компанії до тех- 
обслуговування і зберігання техніки. Він зауважив, що 
на навчання приїхали не лише ті, хто давно працює в 
компанії, а й нові співробітники, зокрема, і люди без 
досвіду. «Важливо, щоб усі розуміли особливості кон-
струкцій техніки, нюанси її використання. Тоді під час 
роботи в полі механік зможе швидко і точно пояснити 
механізатору, яка саме проблема в нього виникла, на-
приклад, з автопілотом або з підшипниками. А той, в 
свою чергу, якісно донесе цю інформацію до інженера. 
Завдяки новим знанням усі будуть краще працювати і 
досягати високих результатів», – підсумував Коцюба. 

Наприкінці навчання було проведене тестування з 
аналізом результатів і закріпленням пройдених тем. 

ВИСОКІ СТАНДАРТИ

XX АГРОТРЕЙД почав впроваджувати систему 
онлайн моніторингу Wialon для контролю вико-
ристання палива. Це допоможе оптимізувати і 
скоротити витрати компанії. 

На кожній АЗС проведуть метрологічну пе-
ревірку: виміряють і зафіксують дійсну ємність 
паливних колонок, встановлять датчики рівня 
пального. 

«Ми матимемо точну інформацію, скільки 
пального є на будь-якій з наших АЗС. Наприклад, 
будемо бачити, скільки його було до приїзду 
бензовозу, і скільки стало після прийому пали-
ва, – розповів директор IT-департаменту Групи 
АГРОТРЕЙД Сергій Орлов. – Інженерна і логіс-
тична служби компанії точно знатимуть, який 
залишок палива, скільки і коли необхідно ще за-
мовити. Це дуже зручно». 

Крім того, для видачі палива впроваджується 
система автоматичної ідентифікації з допомогою 
спеціальних RFID-карток. Ця технологія базуєть-

ся на використанні радіочастотного електромаг-
нітного випромінювання. 

«На кожну одиницю техніки призначать RFID-
картку і заправитись можна буде лише з її допо-
могою. Інформація про те, кому, коли і скільки 
пального заправили, буде потрапляти в систе-
му моніторингу автоматично. Бензовози, які на-
лежать холдингу, також будуть видавати бензин 
лише по такій RFID-картці», – зазначив Сергій 
Орлов. 

Головний інженер Групи АГРОТРЕЙД Дмитро 
Коцюба додав, що на основну техніку встанов-
лять датчики використання палива. Дані з цих 
датчиків також надходитимуть в систему моніто-
рингу і допоможуть виявляти необґрунтовані ви-
трати палива. 

«Ми будемо знати обсяг отриманого і викорис-
таного пального. Якщо будуть значні відхилення 
від нормативних показників, будемо з’ясовувати, 
чому вони з’явились», – підсумував він.

АГРОТРЕЙД ВПРОВАДЖУЄ СИСТЕМУ 
КОНТРОЛЮ ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВА 
Компанія планує провести кардинальну реконструкцію власних 
автозаправочних станцій (АЗС), а на території деяких підприємств навіть 
збудувати нові. Крім цього, будуть встановлені датчики використання палива. 

ВРОЖАЮ БУТИ!

XX У Харкові відбувся навчальний семінар для обліковців ком-
панії, які застосовують для роботи систему дистанційного 
моніторингу Cropio. Крім 10 співробітників керуючої компанії, 
отримати нову інформацію приїхали 14 обліковців з агропід-
приємств холдингу. 

Директор IT-департаменту Групи АГРОТРЕЙД Сергій Орлов 
докладно розповів їм, як за допомогою Cropio ведеться облік 
роботи техніки, який ведуть також інші підрозділи холдингу. 
Маючи цілісне уявлення про систему, учасникам семінару бу-
де легше розібратися з деталями. 

«Функції обліковців на місцях розширюються, вони будуть 
більш інтенсивно працювати з Cropio. Їх зібрали у Харкові, 
щоб розказати про особливості використання цієї системи, 
відповісти на їхні питання, обмінятися досвідом», – зазначила 
бухгалтер-ревізор Маргарита Анциферова. 

ТОНКОЩІ РОБОТИ З CROPIO 
АГРОТРЕЙД широко використовує новітні  
IT-розробки і дбає про підвищення кваліфікації 
співробітників, навчаючи їх використовувати 
можливості сучасних технологій.



4 АГРОВИРОБНИЦТВО

XX Раніше більше уваги приділяли під-
вищенню кваліфікації старших агро-
номів, а останні два роки «Агрошко-
ла» збирає всіх агрономів холдингу. 
Подібне навчання не лише підвищує 
кваліфікацію, а й допомагає обміня-
тись досвідом, покращує взаємодію 
між різними господарствами холдин-
гу. 

Під час лекцій фахівці з 
компаній – провідних вироб-
ників засобів захисту рос-
лин та добрив розповіли про 
властивості і особливості за-
стосування препаратів, які 
Група планує використову-
вати в новому сезоні. 

Після теоретичної частини 
співробітники АГРОТРЕЙД 
проаналізували результати 
минулого сезону та обгово-
рили плани на наступний.

Директор з фінансової та 
операційної діяльності Групи 
АГРОТРЕЙД Олена Ворона 
підкреслила, що навчання 
допомагає реалізувати по-
тенціал кожного співробіт-
ника і підвищує ефективність 
роботи на полях. «Світ змінюєть-
ся дуже швидко, агроном вже не є 
вузькопрофільним фахівцем, який 
відповідає тільки за вирощування і 
захист рослин. Він має володіти ме-
неджерськими і комунікаційними на-

вичками та широким спектром знань, 
зокрема економічних, розбиратися в 
IT-технологіях і вміти їх впроваджу-
вати. Тому ми регулярно проводимо 
навчальні заходи для наших співро-
бітників», – зауважила вона.

Одним з викладачів «Агрошколи» 
був старший науковий співробіт-

ник Інституту рослинництва ім. В. Я. 
Юр'єва Національної академії аграр-
них наук Єгор Кучеренко. 

«Наука розвивається дуже швид-
ко. Стрімко змінюється клімат, че-
рез це змінюється і сортовий склад. 

Хоча інформація є у відкритому до-
ступі, але, набагато краще, якщо 
компанія організовує навчання для 
своїх співробітників. Тут зовсім ін-
ша атмосфера, наочні презентації, 
люди ставлять питання, дискуту-
ють, діляться досвідом», – вважає 
він. 

«Ми охоче взяли участь в навчан-
ні, – зазначив менеджер по ключових 
клієнтах «Сингента Україна» Сергій 
Садовий. – АГРОТРЕЙД – це ком-
панія, яка знаходиться в постійному 
пошуку, розвивається, намагається 

використовувати тільки оригінальні 
препарати, з готовністю пробує но-
винки. Під час навчання аудиторія бу-
ла активна, обговорювали ситуації на 
полях». 

У цьому році в рамках «Агрошколи» 
зробили акцент на практиці, обгово-
рювали особливості технології ново-

го сезону, розповів старший 
агроном Агрокластера-2 
Групи АГРОТРЕЙД Євген 
Педич. «Щороку з'являються 
нові препарати, адже і шкідни-
ки, і бур'яни пристосовують-
ся, виникають нові виклики. 
Нам розповіли, чим відрізня-
ються новинки від того, що ми 
вже застосовували», – поді-
лився він. 

Старший агроном Агроклас- 
тера-8 Групи АГРОТРЕЙД 
Людмила Борох додала: «Ми 
можемо не звернути увагу на 
якісь нюанси, які відіграють 
значну роль. У нас є практич-
ний досвід, а лектори пояс-
нюють дію препаратів з точки 
зору науки. Навчання дуже ко-
рисне, я рада, що компанія 

нас зібрала. Всі агрономи холдингу 
спілкуються, обговорюють досягнен-
ня і помилки, це дуже важливо». 

Для слухачів «Агрошколи» Група 
АГРОТРЕЙД провела тестування, щоб 
закріпити і перевірити нові знання. 

АГРОТРЕЙД СТВОРЮЄ УМОВИ 
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ 
КОЖНОГО СПІВРОБІТНИКА
Традиційна «Агрошкола», організована компанією, відбулася вшосте.  
У Харкові зібралися 25 агрономів, які працюють у семи кластерах Групи.

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. 
Їхня 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
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ІМ’Я: ВІННИК 
ОЛЕКСІЙ 
ВІКТОРОВИЧ 

Логістика – одна з ключових ділянок аграрної галузі. Недостатньо виростити врожай  
та знайти покупця, вкрай важливо своєчасно доставити продукцію. Відділ логістики 
Групи АГРОТРЕЙД очолює Олексій Вінник. Він прийшов у компанію у 2006-му році  
на посаду менеджера з продаж. Через рік йому запропонували змінити напрямок  
роботи і стати логістом. Зараз він керує усіма етапами доставки від елеватора  
до покупця, а під час жнив координує перевезення зібраного врожаю  
з полів на елеватори.

ОЛЕКСІЙ ВІННИК:

«БУДЬ-ЯКУ ПРОБЛЕМУ 
МОЖНА ВИРІШИТИ»
– Олексію, що саме ви робите, 

щоб покупець отримав зерно, ви-
рощене АГРОТРЕЙДом? 

– Холдинг користується послуга-
ми експедиторських компаній. Моя 
задача – обрати перевізника, який 
надає найвигідніші умови, розробити 
і узгодити графік поставки з елевато-
ром, покупцем і портом. Також коор-
диную автомобільні перевезення, але 
їх менше. Наші елеватори розташо-
вані так, що до порту вигідніше везти 
залізницею. 

Тісно співпрацюю з департамен-
том торгівлі, адже перш, ніж продати 
зерно, треба розуміти, що зможемо 
його доставити. Звичайно, постійно 
спілкуюсь з елеваторами. Крім уро-
жаю АГРОТРЕЙДу там зберігається 
і зерно інших поклажедавців. Треба 
складати план на кожну добу, щоб ва-
гони вчасно приїхали на елеватор, 
там вчасно відвантажили потрібний 
обсяг, і щоб цей вантаж своєчасно по-
трапив до порту. Треба все контро-

лювати і координувати, щоб не було 
накладок чи збоїв.

– Як ви оцінюєте нинішню логіс-
тичну ситуацію в Україні, чи справ-
ді вона складніша, ніж в попередні 
роки? 

– Так, з кожним роком залізнична 
логістика погіршується. Не вистачає не 
лише вагонів, основна проблема – де-
фіцит локомотивів, старі виходять з ла-
ду, а нових дуже мало. «Укрзалізниця» 
практично не вкладає гроші в модер-
нізацію. Цього року вона намагається 
вирішити проблему, надаючи вагони 
лише для маршрутних відправок, тобто 
формувати вантажні поїзди, що скла-
даються з 54 вагонів. Але в Україні ли-
ше близько 60 елеваторів, що можуть 
відвантажувати маршрути, а загалом в 
країні понад 800 елеваторів. Більшість 
з них залишились без вагонів. 

– Як АГРОТРЕЙД реагує на ло-
гістичні виклики? 

– Технічну можливість заванта-
жити цілий маршрут має Гадяцький 

елеватор, тому саме там сконцен-
трували відвантаження в порти. 
Зерно з решти елеваторів продає-
мо компаніям, які мають власні ваго-
ни. Найскладнішим є період з жовтня 
по січень. Сподіваємося, що політика 
«Укрзалізниці» зміниться і вона почне 
давати вагони немаршрутним елева-
торам. 

– Що вам подобається в роботі? 
– Подобається планувати і опе-

ративно координувати, щоб уникати 
ризиків. Я маю бути на зв’язку ціло-
добово, бо якщо не доставити зерно 
своєчасно, можна отримати штраф-
ні санкції за невиконання контракту. 
Якщо вагони довго стоять – це теж 
додаткові витрати. Це тримає в то-
нусі, дає драйв. Цікаво, коли зада-
чі різні. Коли вдається їх вирішити, 
отримую задоволення. Вже не уяв-
ляю, як можна жити інакше. 

Звичайно, я відчуваю підтримку ко-
лег, у нас згуртована команда, допо-
магаємо одне одному. 

– Ваші життєві принципи? 
– Ніколи не здаватись, не опускати 

руки. За той час, що я працюю в логіс-
тиці, було дуже багато складних ситу-
ацій, і я зрозумів: будь-яку проблему 
можна вирішити. 

ОСОБИСТА  
СПРАВА

РОБОЧИЙ СТАЖ В ГРУПІ АГРОТРЕЙД:  
13 РОКІВ
ХОБІ: МУЗИКА

ГАСЛО:  
НІКОЛИ НЕ ЗДАВАТИСЬ,  
НЕ ОПУСКАТИ РУКИ

НАША ГОРДІСТЬ

XX Все розпочалося зі створення хокейного 
поля в 2015 році, згадує воротар Андрій Щіт-
ка, який також виконує функції адміністратора. 
Нині команда вдало виступила завдяки наполе-
гливості гравців і наявності умов для тренувань. 

«Будували поле усім миром. Майбутні грав-
ці збирали гроші, нам допомагали усі бажаючі, 
не лише сільрада, АГРОТРЕЙД також долу-
чився – і фінансово, і технікою. Потім компа-
нія надала форму, також постійно допомагає 
з транспортом, щоб ми могли поїхати на зма-
гання. Завдяки її підтримці зробили освіт-
лення на полі, адже ми часто тренуємось по 
вечорах», – розповів він. 

У команді загалом 17 чоловік, гравці не лише 
з Коровинців, а й з райцентру. «У Недригайлові 
немає хокейного поля, а в нас є. Для сільської 
місцевості хокей – це рідкість. Наша команда 
фактично представляє район», – додав воротар. 

Бажаємо Коровинській команді подальших 
перемог! 

АГРОТРЕЙД ПІДТРИМУЄ ХОКЕЙ

ТРИ ПУНКТИ БІОГРАФІЇ  
ОЛЕКСІЯ ВІННИКА:

1
МАЄ ІНЖЕНЕРНУ ОСВІТУ, 
У СТУДЕНТСЬКІ РОКИ 
НАВІТЬ НЕ УЯВЛЯВ,  
ЩО БУДЕ ПРАЦЮВАТИ  
В ЛОГІСТИЦІ 

2
МЕЛОМАН, ВІДДАЄ 
ПЕРЕВАГУ РОК-МУЗИЦІ, 
НАЙУЛЮБЛЕНІШІ 
ВИКОНАВЦІ – STING, 
DEPECHE MODE, U2 

3
ЗАЗДАЛЕГІДЬ ПЛАНУЄ 
НЕ ЛИШЕ РОБОЧІ, АЛЕ  
Й ОСОБИСТІ СПРАВИ

Команда села Коровинці, яке 
розташоване у Недригайлівському 
районі на Сумщині, виграла «бронзу»  
на обласному чемпіонаті Першої ліги. 

ДО ТЕМИ: 

У КОРОВИНЦЯХ ВІДБУЛИСЯ ЗМАГАННЯ 
З НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ І БІЛЬЯРДУ 

XX Мешканці села підтримали спортивні 
традиції, взявши участь у турнірах на Ку-
бок АГРОТРЕЙД. Компанія надала гро-
шові призи пере-
можцям. Органі-
затором виступив 
будинок культури. 
Загалом змага-
лись близько 20 
учасників різного 
віку: від школярів 
до пенсіонерів. 
Наймолодший із  
них – 12-річний  
Денис Лаврик – 
став переможцем 
тенісного турніру. Перше місце у турні- 
рі з більярду виборов Владислав Слат-
вицький. 

Денис Лаврик  
отримує винагороду
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XX Марина Ускова народилася і 
виросла в Халимоновому, фото-
графувати почала ще з дитинства 
– коли в родині з’явився перший 
плівковий фотоапарат. Виставка 
робіт Марини вже відбулася не 
лише у рідному селі, а й у райцен-
трі – місті Бахмач. 

«Мені було років 12 або 14, ко-
ли почала захоплюватись фо-
тографією, – згадує дівчина. 
– Найчастіше фотографую пейза-
жі, мені дуже подобається краса 
природи, хоча роблю і портрети 
та інші кадри». 

Від початку цього учбового ро-
ку Марина Ускова ділиться своїми 
знаннями та вміннями: веде фо-
тогурток у Халимонівській шко-
лі, який охоче відвідують підлітки. 
Вже є перші результати – незаба-
ром відбудеться виставка робіт її 
вихованців. 

«Виникло бажаня навчити ді-
тей фотографувати, щоб вони до-
лучались до фотомистецтва. І їм, 
і мені подобається», – говорить 
Марина. 

Мати фотохудожниці Світлана 
Крапивна зізналась, що спочатку 

не сприймала захоплення донь-
ки дуже серйозно. «Коли вона 
закінчила 11 клас і сказала, що 
хоче обрати своєю професією 
фотографію, для мене це стало 
несподіванкою. Я такого не че-
кала, сприймала це лише як за-
хоплення», – розповіла Світлана 
Миколаївна. 

Проте Марина навчалась у тех-
нікумі в Чернігові, успішно отри-
мала професію фотохудожника, 
адже має талант не лише до фо-
тографії, а й до малювання. Зараз 
дівчина продовжує навчання, але 
вже за іншою спеціальністю – пе-
дагогічною. Отримує вищу осві-
ту, навчаючись заочно, бо не хоче 
залишати рідне Халимонове, кра-
євиди якого дарують їй натхнен-
ня. 

XX Неподалік від лінії роз-
межування вертепували 
студенти Полтавсько-
го осередку Української 
академії лідерства. До 
організації їхньої поїздки 
долучився Благодійний 
Фонд Всеволода Коже-
мяка «Україна ХХІ». 

Вертеп-фест – це зи-
мовий фестиваль тра-

диційних і сучасних 
вертепів, який вже тре-
тій рік поспіль збирає у 
містах на сході України 
близько тисячі учас-
ників з різних регіонів 
– представників вертеп-
них театрів, колядників, 
фольклорно-театральних 
колективів, аматорських 
об’єднань. 

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНА ХХІ» ВЗЯВ УЧАСТЬ  
В ОРГАНІЗАЦІЇ ВЕРТЕП-ФЕСТУ

МАЛЬОВНИЧІ ПЕЙЗАЖІ СЕЛА 
ХАЛИМОНОВЕ Є ДЖЕРЕЛОМ НАТХНЕННЯ

БЛАГОДІЙНІСТЬ

РІДНА ЗЕМЛЯ

Халимонове, що розташоване у Бахмацькому районі Чернігівської області, виникло 
ще за часів українського козацтва. Але його мешканці можуть пишатися не лише 
історією, а й талановитими сучасниками. Молода фотохудожниця Марина Ускова 
робить чудові світлини, фіксуючи неймовірні пейзажі рідного села.

До народних традицій долучились жителі 
Авдіївки і Слов’янську і українські військові з 
підрозділів, які тут дислокуються.

З ПЕРШИХ ВУСТ

Надія Савинська,  
менеджерка Української академії лідерства: 

XX «Разом з Фондом ми робимо неймовірно ве-
лику справу! Надзвичайно важливо пам’ятати і 
поширювати українські традиції. Жителі сходу 
дуже потребують інтеграції, так само, як і меш-
канці інших регіонів мають розширювати свій 
світогляд та знання про Донбас. Це вкрай акту-
ально для воєнного та складного часу».

XX Перші згадки про село датова-
ні 1695-м роком. Люди оселились 
тут за часів козацької держави, які 
історики називають періодом Геть-
манщини, коли сусідній Бахмач був 
центром козацької сотні. 

XX Існує цікава легенда про виник-
нення назви села: один селянин був 
чумаком і часто їздив по сіль до Кри-
му, на узбережжі якого тоді жило 
багато греків. Одного разу, повер-
нувшись, він почав розповідати, що 
слово «улюблений» на грецькій мові 
– «філомон». Але односельці вимов-
ляли «халимон», тому що звука «ф» 
в нашій мові тоді ще не було. Звід-
си і пішла назва села — «улюблене» 
тобто «халимон», а ті, хто в ньому 
живе — халимонівці. 

XX В 1924-му році сукупність сусідніх 
хуторів об`єднали в одне село, об-
равши йому назву Халимонове че-
рез те, що прізвище Халимон є дуже 
поширеним в цій місцевості. 

ФАКТИ З ІСТОРІЇ 
ХАЛИМОНОВОГО: 

Дивлюся, аж світає, край неба палає, 

Соловейко в темнім гаї сонце зустрічає. 

Тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, 

Меж ярами над ставами верби зеленіють. 

Сади рясні похилились, тополі по волі 

Стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. 

І все-то те, вся країна повита красою, 

Зеленіє, вмивається дрібною росою, 

Споконвіку вмивається, сонце зустрічає... 

І нема тому почину, і краю немає! 

Т. Шевченко 

Автор фото Марина Ускова
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XX У березні стартує «Громадо- 
творець», продовжуючи традицію, 
що розпочалася минулого року. У 
2018-му мешканці 20 сіл для участі 
у конкурсі подали 99 проектів. Се-
ред них перемогу отримав 31. За-
гальний бюджет, витрачений на ре-
алізацію найкращих проектів, склав 
чималеньку суму – майже 900 тис. 
грн. 

АГРОТРЕЙД постійно підтримує 
взаємозв'язок зі своїми орендо-
давцями і сільськими громадами в 
цілому. Соціальна відповідальність – 

один із пріоритетів Групи. Плануючи 
свій бюджет, холдинг завжди за-
кладає статті витрат на підтримку і 
розвиток інфраструктури і соціаль-
но-культурної сфери. Це великі су-
ми, і дуже важливо, щоб вони були 
витрачені ефективно, у відповіднос-
ті з очікуваннями людей. Саме тому 
компанія веде прямий діалог з гро-
мадами. 

Під час проведення «Громадо- 
творця» виявилося, що людей у се-
лах хвилюють не лише матеріальні 
питання. Є бажання створити ком-

фортні умови для дозвілля 
і освіти, увічнити історичну 
пам'ять, впровадити енер-
гоефективні технології, по-
кращити інфраструктуру, 
розвивати спорт. 

Минулого року неабияку 
активність виявили педа-
гоги і працівники культури, 
серед проектів-перемож-
ців вісім стосуються осві-
ти, і п’ять – культури. Проте 
у конкурсі брали участь і ті, 
хто не має стосунку до офі-
ційних установ. Яскравий 
приклад – Олександра 
Старченко, проект якої 
виборов перемогу у 
Стрільниках Сумської об-
ласті. Жінка мріяла про ко-
лодязь на своїй вулиці. 

«Вирішила взяти участь 
у конкурсі, односельці ме-
не підтримали. Колодязь 
необхідний, адже люди 
тримають чимало худо-
би, якій також потрібна во-

да. Під час фіналу лідерами стали 
два проекти. Голоси розподілились 
абсолютно порівну – за колодязь 
і за встановлення вікон у школі. 
АГРОТРЕЙД вирішив профінансу-
вати обидва. Люди цим дуже задо-
волені. Думаю, цього року буде ще 
більше бажаючих спробувати свої 
сили у конкурсі, адже проблем, які 
хотілося б вирішити, ще вистачає», 
– сказала Олександра Михайлівна. 

Як і минулого року, АГРОТРЕЙД 
залучає до конкурсу Українську 
академію лідерства, студенти якої 
відвідають села і допоможуть лю-
дям готувати соціальні проекти, 
навчатимуть, як краще презенту-
вати і захищати свої ідеї під час фі-
налу. 

У населених пунктах встанов-
лять спеціальні скриньки, де люди 
зможуть залишати письмові заяв-
ки і свої контакти. За умовами кон-
курсу автори проектів-переможців 
повинні брати участь в їх реалі-
зації, фінансування надає Група 
АГРОТРЕЙД. 

АГРОТРЕЙД ПРОВЕДЕ КОНКУРС 
«ГРОМАДОТВОРЕЦЬ» У 2019 РОЦІ

ВАЖЛИВО ЗНАТИ

ВІДБУЛИСЬ ЗУСТРІЧІ СВІТЛАНИ 
ЯРОСЛАВЦЕВОЇ З ЧИТАЧАМИ 

Дитяча поетеса спілкувалася 
зі школярами. 

НАШЕ МАЙБУТНЄ

ДОБРІ СПРАВИ

XX Цикл творчих зустрічей відбувся 
у навчальних закладах Чернігівської 
області. Перша – у школі селища 
Олишівка – на батьківщині Світла-

ни Ярославцевої. Усі юні учасники 
зустрічей отримали поетичний ка-
лендар, в якому вірші талановитої 
поетеси проілюстровані чудовими 

малюнками відомої української ди-
зайнерки Марічки Рубан. Також ді-
тям подарували солодощі. Видання 
календарю і організація зустрічей 
стали можливими завдяки підтрим-
ці Групи АГРОТРЕЙД і Благодійного 
Фонду Всеволода Кожемяка «Украї-
на ХХІ». 

«Відбулась тепла, щира зустріч, 
за яку я дуже вдячна. Дітки теж по-
дарували багато приємних момен-
тів: співали пісні, читали вірші. Лише 
одними своїми посмішками вони да-
рують велику радість. Також велика 
подяка організаторам зустрічі», – 
поділилася враженнями поетеса.

В ОЛИШІВЦІ СТВОРЮЮТЬ 
ЦЕНТР ДОЗВІЛЛЯ 

В сільській бібліотеці з’являться 
настільні ігри. 

XX Проблема дозвілля є дуже актуаль-
ною для сільської місцевості через об-
межені умови і можливості проводи-
ти вільний час цікаво і корисно. Саме 
тому Група АГРОТРЕЙД разом з Бла-
годійним Фондом Всеволода Кожемя-
ка «Україна ХХІ» започаткували проект 
«Нова бібліотека», в рамках якого біблі-
отечні фонди поповнили новими книж-
ками. Нині розпочинається наступний 
етап – створення центрів дозвілля. 

Настільні ігри незабаром при-
дбають для Олишівської бібліоте-
ки. Саме вона стала рушійною силою 
проекту «Нова бібліотека», її завіду- 
вачка Тетяна Шеремет першою озву-
чила бажання створити інформацій-
но-освітній простір. 

«Це сучасна світова тенденція – пе-
ретворювати бібліотеки на центри до-
звілля. Щоб люди не йшли в бари і 
кафе, а долучались до культури і духо-
вності, спілкувались, навчалися мови, 
етикету. Ми вже зробили перші кро-
ки, на базі бібліотеки існує творчий 
гурт «Олишівські дзвіночки». Батьки з 
дітьми приходять, займаються твор-
чістю, співають. Ми ставимо виста-
ви, готуємо свята, вивчаємо обряди, 
традиції. Але хотілося б розширити 
можливості, щоб кожен міг знайти со-
бі цікаве заняття. Селищу треба тро-
хи допомогти в цьому. Дуже добре, що 
така серйозна потужна компанія, як 
АГРОТРЕЙД, має бажання нас підтри-
мати», – зазначила Тетяна Іванівна. 

Компанія допомагає людям змінювати життя 
на краще. Взяти участь у конкурсі може кожен, 
запропонувавши соціальний проект. 

У с. Шелестово Харківської області завдяки «Громадотворцю» з’явився дитячий майданчик

Олександра Старченко мріяла про колодязь  
на своїй вулиці
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ЗАПРОШУЄМО ПРОФЕСІОНАЛІВ 
ДО КОМАНДИ АГРОТРЕЙД

АГРОБІЗНЕС –  
НАЙБІЛЬШ ДИНАМІЧНА  

І ПЕРСПЕКТИВНА  
СФЕРА УКРАЇНСЬКОГО 

РИНКУ ПРАЦІ!

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА  
З СОЦІАЛЬНИХ ПИТАНЬ 

XX Сумська обл., Путівльський район  
(звертатись за тел. 067 555 13 26,  
050 199 22 09, 063 813 75 83)

СПЕЦІАЛІСТ З БЕЗПЕКИ

XX Сумська обл.  
(звертатись за тел. 067 555 13 26,  
050 199 22 09, 063 813 75 83)

ЮРИСКОНСУЛЬТ

XX Полтавська обл., Чернігівська обл.  
(звертатись за тел. 067 555 13 26, 
050 199 22 09, 063 813 75 83)

СТАРШИЙ БУХГАЛТЕР

XX Сумська обл. 
(звертатись за тел. 067 555 13 26, 
050 199 22 09, 063 813 75 83)
БУХГАЛТЕР

XX Чернігівська обл.  
(звертатись за тел. 097 193 12 17)

МИ ПРОПОНУЄМО:

Кар’єрне  
зростання

Корпоративне  
навчання

Офіційне 
працевлаштування, 
соціальні гарантії

Адреса для резюме: 
hr@agrotrade.ua

АГРОНОМ

XX Чернігівська обл.  
(звертатись за тел. 067 555 13 26, 
050 199 22 09, 063 813 75 83)

НАЧАЛЬНИК ДІЛЬНИЦІ

XX Зачепилівське ХПП  
(звертатись за тел. 067-554-24-52)

ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРЮВАЛЬНИК

XX Харківська обл. 
(звертатись за тел. 067 505 87 24)

АПАРАТНИК ОБРОБЛЕННЯ 
ЗЕРНА (3 РОЗРЯД)

XX Зачепилівське ХПП  
(звертатись за тел. 067-554-24-52)

ЕНЕРГЕТИК

XX Харківська обл.  
(звертатись за тел. 067 505 87 24)

ЗАВІДУВАЧ СКЛАДУ

XX Чернігівська обл.  
(звертатись за тел. 097 193 12 17)

СТОЛЯР (4 РОЗРЯД)

XX Ворожбянський КХП  
(звертатись за тел. 095 522 58 37 
(0542) 7-16-75) 

АПАРАТНИК ОБРОБЛЕННЯ 
ЗЕРНА З ПРАВОМ РОБОТИ  
НА ЗЕРНОСУШАРЦІ (6 РОЗРЯД)

XX Зачепилівське ХПП  
(звертатись за тел. 067-554-24-52)

ЕЛЕКТРОМОНТЕР (3-5 РОЗРЯД)

XX Коломацьке ХПП  
(звертатись за тел. 066-386-70-10)

ВОДІЙ 

XX Харківська обл.,  
Коломацький район  
(звертатись за тел. 067 115 13 49), 
Золочівський район  
(звертатись за тел. 067 505 87 24)

ВОДІЙ (КАТЕГОРІЯ С)

XX Коломацьке ХПП  
(звертатись за тел. 066-386-70-10)

ВОДІЙ (КАТЕГОРІЯ Д) 

XX Чернігівська обл.  
(звертатись за тел. 096 921 63 82)

ВАНТАЖНИК

XX Харківська обл.  
(звертатись за тел. 067 115 13 49)

XX  Стрічка брала участь в основній конкурсній про-
грамі Берлінського міжнародного кінофестивалю – 
одного з найпрестижніших у світі і стала однією з 
найбільш обговорюваних картин заходу.

Над стрічкою працювала міжнародна команда з 
представників Польщі, України і Великобританії. Рік 
тому кінематографісти були в Україні, зокрема, в 
селі Велика Доч Чернігівської області. АГРОТРЕЙД 
не лише надав елеватори у якості знімального 
майданчика, а й допомагав в організації зйомок. 

Фільм заснований на реальних подіях. Головний 
герой репортер Гарет Джонс народився у 
Великобританії. У 1932-1933 роках він побував у Радянському Союзі, зокрема, в Україні. Він поба-

чив Голодомор і розповів про нього світу, опубліку-
вавши низку статей. Він став першим, хто написав 
у західній пресі про геноцид українців. Однак світ 
промовчав, політики Заходу не бажали чути не-
зручну правду. Це історія про Голодомор, але одно-
часно і про ставлення Заходу до України. 

«Це фільм не стільки про минуле, скільки про 
майбутнє. Паралелі з сьогоденням в ньому ду-
же потужні», – прокоментував голова Держкіно 
України Пилип Іллєнко. 

Режисер стрічки – голова Європейської кі-
ноакадемії, володарка «Срібного ведмедя» 

Берлінале-2017 Агнешка Холланд. У фільмі зні-
мались відомі британські актори Джеймс Нортон, 
Ванесса Кірбі, Петер Сарсгаард, а також українські 
– Яків Ткаченко, Олег Драч, Володимир Федорук, 
Анна Шайдюк, Анастасія Чала, Аліна Ковальська. 

Поки кінематографісти працювали над створен-
ням картини, було заборонено публікувати будь-
які фотографії, зроблені під час зйомок. Тепер у 
наших читачів є можливість побачити світлини, що 
допоможуть зазирнути «за лаштунки» знімально-
го процесу. 

Вихід фільму «Гарет Джонс» в широкий україн-
ський прокат запланований на листопад цього року. 

ПРЕМ’ЄРА ФІЛЬМУ ПРО ГОЛОДОМОР  
ВІДБУЛАСЯ НА БЕРЛІНАЛЕ 

Зйомки історичного трилеру 
«Гарет Джонс» проходили 

в Україні, зокрема, на 
Чернігівському елеваторі і СТОВ 

«Доч-Хліб», що належать Групі 
АГРОТРЕЙД. 

Елеватор Групи АГРОТРЕЙД перетворився на знімальний 
майданчик

Рік тому міжнародна група кінематографістів знімала фільм «Гарет Джонс» у с. Велика Доч Чернігівської області


