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КОМПАНІЯ ПРИДБАЛА  
20 ВАГОНІВ-ЗЕРНОВОЗІВ

Інвестиції склали 38 млн грн. Завдяки власним ваго-
нам будуть знижені витрати на перевезення зерна.

Компанія започаткувала 
проект «Агрошкола» для 
студентів і випускників 
аграрних навчальних за-
кладів. Учням дали не лише 
теоретичні знання – осно-
вою навчання є практика. 
Викладачами і наставника-
ми виступають фахівці хол-
дингу, які діляться власним 
досвідом. Найкращих учнів 
запросили на постійну ро-
боту в АГРОТРЕЙД.

Урожай-
ність 
озимої 

пшениці в 
2019 році,  
у порівнянні  
з минулим 
роком, збіль-
шилася май-
же на 14%.

РОЗІГРУЄМО

5000ГРН
Заповніть анкету і станьте 
учасником розіграшу
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КОМПАНІЯ ПРИДБАЛА  
20 ВАГОНІВ-ЗЕРНОВОЗІВ

Група АГРОТРЕЙД придбала 20 вагонів-хоперів 
вартістю 38 мільйонів гривень. Вони дозволять не 
тільки збільшити оборотність елеваторів, а й знизи-
ти витрати на перевезення. Холдинг обрав модель 
вагонів з об’ємом кузова 116 м3 і вантажопідйомні-
стю 70,5 тонн. Завдяки особливостям конструкції, 
практично неможливо здійснити злом нових ва-
гонів, що зводить до мінімуму ризик розкрадання 
зерна під час перевезень.

Купівля власних вагонів здійснюється в рамках 
маштабного проекту з удосконалення та посилення 
логістичної складової компанії. Тому що розвиток 
логістики відображається не тільки в обороті еле-
ваторів, а й у незалежності компанії від третіх осіб, 
виконанні контрактів, що, в свою чергу, впливає на 
підвищення прибутковості.

«Ми вважаємо, що в сучасних реаліях прибуток 
великої аграрної компанії можна значно збільши-
ти за рахунок власної логістики. Якщо такий під-
хід продемонструє свою ефективність, то протягом 
наступних кількох років ми будемо активно роз-
ширювати свої логістичні потужності. Найбільш 
гостро питання логістики стоїть на півночі Украї-
ни, де вирощується велика кількість кукурудзи, то-
му там потреба у вагонах значно вища. Отже, в пер-
шу чергу, компанія планує використовувати зерно-
вози для роботи Чернігівського і Ворожбянського 
елеваторів», – прокоментувала директор з фінан-
сової та операційної діяльності Групи АГРОТРЕЙД 
Олена Ворона.

Холдинг придбав нові трак-
тори Case-340 і культиватори 
Case Tiger-Mate ще перед по-
чатком весняної посівної.

Під час оновлення і розширення парку техніки 
АГРОТРЕЙД дотримується принципу максимальної стан-
дартизації.

Компанія йде шляхом уніфікації вже багато років. Цей 
принцип допомагає скоротити витрати і зекономити час 
співробітників. 

Загальна сума інвестицій в розширення парку техніки у 
2019 році складає близько 1,2 мільйонів доларів.  

«Ми плануємо уніфікувати всю техніку підприємств хол-
дингу. Це допоможе значно мінімізувати витрати часу і ко-
штів, – повідомила директор з фінансової та операційної 
діяльності Групи АГРОТРЕЙД Олена Ворона. – Зокрема, 
ми йдемо до того, що всі трактори будуть одного виробника 
і модельного ряду. Наразі приблизно 90% нашої техніки – 

це Case і New Holland, і близько 10% – John Deere. Від 
останніх ми плануємо поступово відмовитися», – зазначи-
ла вона.

Трактори, які вичерпали свій ресурс, будуть замінювати 
на техніку, що входить до стандартної лінійки, обраної хол-
дингом. 

Олена Ворона також додала, що стратегія холдингу – 
орендувати, а не купувати техніку. «АГРОТРЕЙД уже має 
необхідний набір ґрунтообробної техніки, на яку припадає 
значне навантаження протягом року. Ми оновлюємо її та 
уніфікуємо».

«Уніфікація дозволяє скоротити число постачаль-
ників, користуватися послугами лише однієї сервісної 
служби, дає можливість взаємозаміни запчастин. Усі 
ці нюанси дуже полегшують роботу. До того ж, модель 
Case-340 добре себе зарекомендувала. Сьогодні вона має 
оптимальне співвідношення ціна-якість і відповідає на-
шим потребам у роботі з широкозахватними причіпни-
ми агрегатами», – підкреслив головний інженер Групи 
АГРОТРЕЙД Дмитро Коцюба.

КОМПАНІЯ РОЗШИРЮЄ  
ПАРК ТЕХНІКИ 

24 серпня виповнилося 28 років відтоді, як Україна 
стала незалежною державою. На її шляху було багато 
перепон та нелегких випробувань. Особливо останні 
5 років.

І саме за цей період стало зрозуміло, що принцип 
«моя хата скраю» відійшов у небуття. Це яскраво про-
демонстрували українські військові, волонтери, гро-
мадські діячі й інші наші співвітчизники. Ми завжди 
будемо пам’ятати тих, хто віддав життя на лінії фронту, 

ті сім’ї, для яких життя вже ніколи не буде колишнім, 
тих, хто сміливо дивився в очі небезпеці, борючись за 
незалежність.

Зміна цінностей та світогляду дали Україні поштовх 
у нове майбутнє. Я щодня стикаюся з людьми, які ча-
сом готові докорінно змінити свій спосіб життя, по-
жертвувати дорогими для себе речами заради того, щоб 
принести користь своїй країні. Я щиро вважаю, що іс-
нування таких людей стало запорукою нашої незалеж-
ності.

Впевнений, що серед вас дуже багато таких людей. Я 
бачу це по бажанню розвивати свої громади, відстою-
вати свої інтереси, не миритися з несправедливістю. Бо 

тільки таким чином ми побудуємо сильну країну з ак-
тивним громадянським суспільством та надзвичайним 
потенціалом.

З Днем Незалежності!

ВСЕВОЛОД КОЖЕМЯКО,
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР  

ГРУПИ АГРОТРЕЙД

ШАНОВНІ 
СПІВВІТЧИЗНИКИ! 



АГРОВИРОБНИЦТВО

Перед початком використан-
ня Wialon’у в Харкові відбув-
ся семінар для співробітників 
Моніторингового центру ком-
панії. «Деякі з них працюють на 
підприємствах, набагато зручні-
ше зібрати усіх разом і розпові-
сти про нововведення. Після на-
вчання усі робочі питання з лег-
кістю вирішуємо дистанційно. 
Система Wialon більш гнучка, 

ніж Cropio. Кожен може зроби-
ти власні налаштування — яку 
саме машину йому треба бачи-
ти і коли», — зазначив началь-
ник технічного відділу служ-
би безпеки Групи АГРОТРЕЙД 
Олександр Коробка, який був 
одним з викладачів під час 
семінару.

Спеціаліст з систем віде-
онагляду Ангеліна Петриче-

ва зазначила, що з системою 
Wialon зручніше спостерігати за 

технікою. «Тепер ми слідкуємо 
не лише за тим, яка саме техніка 

і на якому полі працює, а й за 
швидкістю і витратами палива. 
Це нові можливості, в системі 
Cropio їх немає», — розповіла 
вона. 

Втім, продовжується і викори-
стання системи Cropio: з її допо-
могою агрономи планують робо-
ти на полях, а Моніторинговий 
центр відслідковує, щоб вони бу-
ли вчасно і якісно виконані. Ко-
жен диспетчер має два монітори: 
на одному — Cropio, на іншо-
му — Wialon.   

«Раніше диспетчерам потріб-
но було дивитися на кожну ма-
шину, тепер цей процес автома-
тизований. Наприклад, як тільки 
сівалка або інша техніка зупини-
лася, у диспетчера спрацьовує 
тривога», — підсумував Олек-
сандр Коробка.

СТРУКТУРА ПОСІВІВ ГРУПИ АГРОТРЕЙД
ЯРІ КУЛЬТУРИ ОЗИМІ ОРГАНІКА 

Урожайність озимої 
пшениці в 2019 році,  
у порівнянні з мину-
лим роком, збільши-
лася майже на 14%.

Група АГРОТРЕЙД завершила збиран-
ня озимих в оптимальні строки. Усього 
під ранні культури холдинг відвів майже 
22 тис. га. Найбільшу площу займала ози-
ма пшениця – 19 тис. га, ріпак – 2,6 тис. 
га і по 0,05 тис. – озимі жито і ячмінь.

ТОЧНЕ  
ЗЕМЛЕРОБСТВО

У цьому сезоні холдинг вніс зміни в 
агротехнологію, впровадивши нові під-
ходи. «Посіяли найкраще насіння – ви-
сокоінтенсивні гібриди, посів проводи-
ли з одночасним внесенням комплекс-
них добрив, густота посіву цього року ви-

ща, – поділився головний агроном Групи 
АГРОТРЕЙД Олександр Овсяник. 

Крім цього, використовували більш 
якісні сівалки, обладнані системами точ-
ного землеробства. «Система управління 
висівом Precision Planting дозволяє кон-
тролювати норми висіву, а система Section 
Control автоматично вмикає і вимикає 
окремі секції обладнання на вказаних 
ділянках поля. Це дозволяє внести точ-
ну кількість добрив і посівного матеріа-
лу, унеможливити перекриття і пропуски 

в поле. Минулого року ми випробували ці 
технології і зараз використовуємо їх май-
же на кожному полі», – додав він. 

Крім цього, за допомогою системи 
Wialon контролюють швидкість техніки, 
яка під час посіву і жнив має бути не біль-
ше 10 км/год. 

ЖНИВА
На заваді аграріям неодноразово ста-

вали дощі. Та, незважаючи на погод-

ні негаразди, холдинг провів роботи в 
оптимальні строки. Це вдалося завдя-
ки тому, що підприємства Групи мають 
можливість орендувати комбайни та ін-
ші машини. Як тільки налагоджувалася 
погода, на полях концентрували велику 
кількість техніки і працювали вкрай ін-
тенсивно. 

Жнивували виключно орендованою 
технікою. Це дозволило не тільки заоща-
дити кошти, а й прискорити сам процес. 
Найвищу урожайність озимої пшениці от-
римали підприємства Групи АГРОТРЕЙД 
у Сумській та Чернігівській областях. 
Щодо врожайності, то на відміну від Чер-
нігівської області, де показники досягали 
майже 5 т/га, у Харківській області поля 
площею 3,5 тис. га постраждали від по-
сухи, з якою зіткнулися аграрії по всій 
Україні. Через це врожайність дещо зни-
зилася.

Невід’ємною частиною збору врожаю 
на ланах Групи АГРОТРЕЙД є контроль 
роботи техніки, який відбувається у трьох 
напрямках, підкреслив головний агро-
ном. «В онлайн режимі ми контролюва-
ли швидкість роботи комбайнів, додат-
ково в системі Cropio стежили за схемами 
техніки, завданнями, які вона виконує. 
Також вівся контроль втрат зерна, який 
здійснювали агрономи за допомогою 
аналітичних рамок за умови змін волого-
сті й натури зерна», – підсумував він.

ПОСІЄШ ВЧАСНО —  
ВРОДИТЬ РЯСНО 

47,7 
ТИС ГА

21,66 
ТИС ГА

2,56
ТИС ГА

КУКУРУДЗА 
21 ТИС. ГА

СОНЯШНИК  
15,5 ТИС. ГА

СОЯ 
10 ТИС. ГА

ЯЧМІНЬ 0,5 ТИС. ГА
КВАСОЛЯ 0,5 ТИС. ГА

ПШЕНИЦЯ ЯРА 
0,2 ТИС. ГА

ПШЕНИЦЯ 
19 ТИС ГАРІПАК 

2,6 ТИС ГА

ЖИТО 0,01 ГА
ЯЧМІНЬ 0,05 ТИС. ГА

ГРЕЧКА 
0,05 ТИС. ГА

КУКУРУДЗА 
840 ГА

ПШЕНИЦЯ 
ОЗИМА 720 ГА

ЛЬОН 
280 ГА

ГІРЧИЦЯ 
260 ГА

ГРЕЧКА 
200 ГА

СОЧЕВИЦЯ 140 ГА
ПРОСО 120 ГА
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ЗАВДЯКИ СИСТЕМІ WIALON 
ДИСПЕТЧЕРАМ ЗРУЧНІШЕ 
СЛІДКУВАТИ ЗА ТЕХНІКОЮ
Після впровадження системи моніто-
рингу Wialon диспетчери бачать кож-
ну машину в режимі онлайн відео.



Лекції від провідних агрономів
Суть проекту «Агрошкола» полягає в навчанні з 

можливістю майбутнього працевлаштування найтала-
новитіших випускників. 

У рамках проекту студенти спочатку пройшли те-
оретичний курс навчання в передових фахівців ком-
панії, ознайомились із стандартами роботи холдингу. 
Лекції відбувались у Харкові, більше половини учнів 
«Агрошколи» приїхали з інших міст – регіонів, де є 
підприємства Групи. Вона сплатила їм проїзд, прожи-
вання та харчування.

Найкращих із них запросили на оплачувану практи-
ку, яка проходила на підприємствах Групи під керівни-
цтвом співробітників АГРОТРЕЙД. Студентів забез-
печили житлом і харчуванням. Найбільш успішних за-
просили на постійну роботу в компанію, а решту зара-
хували у кадровий резерв.

Директор департаменту персоналу Групи 
АГРОТРЕЙД Юлія Єфімова відзначила, що навчання 
– це інвестиції, від яких компанія виграє в довгостро-
ковій перспективі.

«Кадровий «голод» привів нас в ситуацію, коли йде 

безперервна боротьба за таланти. Аграрні компанії ма-
ють можливість платити високі зарплати, але наші по-
треби у фахівцях не задовольняються через низький 
рівень підготовки випускників навчальними заклада-
ми. Перед початком «Агрошколи» ми провели тесту-
вання, щоб визначити, наскільки знання вихованців 
аграрних вишів відповідають нашим вимогам, і з’я-
сували, що рівень відповідності лише 45-65%. Решту 
знань, яких не вистачає, даємо в «Агрошколі»», – ска-
зала директорка департаменту.

«Беручи до уваги, що молодь має жагу працюва-
ти з передовими технологіями, які застосовує хол-
динг, а освіта в Україні відстає від світових тенденцій, 
АГРОТРЕЙД вибрав стратегію безперервного навчан-
ня і підготовки кадрового резерву, що починається ще 
зі студентської лави», – додала вона. 

КАР’ЄРНЕ ЗРОСТАННЯ
Важливо не лише навчити молодь, але й утримати її 

в штаті компанії. «Ми розробили программу кар’єрно-
го зростання і фінансової мотивації, щоб молодь була 
зацікавлена залишатися і приносити віддачу», – під-
креслила Єфімова.

АГРОТРЕЙД не ставив за мету знайти велику кіль-
кість учнів – цикл лекцій прослухали 12 чоловік. Се-
ред тих, хто подав заявки на навчання в «Агрошколі», 
співробітники департаменту персоналу відібрали мо-
лодь, яка дійсно хоче працювати в полях. На заняттях 
їм розповіли про особливості роботи з культурами, що 
вирощує холдинг, навчили азам взаємодії з системою 
моніторингу полів Cropio.

ПРАКТИКА
Після лекцій відбулось ще одне тестування – для 

перевірки засвоєних знань. Ті, хто набрав найбільшу 
кількість балів, продовжили навчання в найбільших 
агрокластерах холдингу – у Сумській і Чернігівській 
областях. 

Для практики невипадково обрали час посівної кам-
панії – дуже важливий період, коли початківці змо-
жуть багато чого навчитися. Треба зазначити, що в 
аграрних вишах студенти проходять практику в інший 
час, як правило, влітку, після закінчення сесії, хоча са-
ме період посівної дав би дуже цінні практичні навич-
ки.

Група АГРОТРЕЙД має плани щодо популяризації 
професії агронома. «Агрошкола» для молоді буде про-
водитись щорічно, і в компанії сподіваються, що на-
ступного року в ній візьмуть участь студенти не лише з 
Харківської і Полтавської областей, як було цього ро-
ку, ще й із Сумської і Чернігівської. 

Крім цього, холдинг планує започаткувати стипен-
діальні програми в регіонах, де працюють його під-
приємства, щоб заохочувати випускників шкіл виби-
рати аграрну сферу. Найкращі студенти будуть отриму-
вати стипендію від компанії та гарантію працевлашту-
вання в рідному регіоні.

АГРООСВІТА

АГРОТРЕЙД  
НАВЧАЄ МОЛОДЬ
«Агрошкола», започаткована холдингом, відкрила свої двері 
для студентів і випускників аграрних навчальних закладів. 
У квітні вони прослухали цикл лекцій, а потім кращі з них 
роз’їхались по господарствах компанії на двомісячну опла-
чувану практику. За її підсумками 4-х найуспішніших сту-
дентів запросили на постійну роботу в АГРОТРЕЙД.
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З «АГРОШКОЛИ» – ДО ХОЛДИНГУ
Після закінчення «Агрошко-

ли» чотири її студенти стали 
співробітниками холдингу. Троє 
працюють агрономами: Вла-
дислав Полянський і Владислав 
Франк – у Харківській області, 
а Микита Попов – в Сумській. 
А ось Богдан Головенко працює 
обліковцем в офісі керівної ком-
панії у Харкові. Хоча він і вирі-
шив змінити фах, але все одно 
пов’язав свій професійний шлях 
з АГРОТРЕЙДом.

Випускник Полтавської дер-
жавної аграрної академії Владис-
лав Полянський розповів, що 
виріс у сім’ї агронома. Тож не є 
випадковістю, що хлопець теж 
хотів працювати на ланах. Він 
проходив практику в Сумській 
області, виконував усі завдання, 
які йому давали куратори і стар-

ші агрономи. «Там був гарний 
колектив, щире ставлення», – 
розповів Полянський. Нещо-
давно хлопець почав працювати 
агрономом в агропідприємстві 
«Колос» під керівництвом до-
свідчених спеціалістів.

 Після закінчення 
вишу я працював не 
за спеціальністю, 
але звільнився, 
отримавши запро-
шення в «Агрошко-
лу». Хочу бути саме 
агрономом 

— Випускник  
Полтавської державної 

аграрної академії  
Владислав  Полянський



– Як складали навчальну 
програму «Агрошколи»? 

– Успішний агроном має до-
бре знатися на технології ви-
рощування рослин, хворобах, 
шкідниках, хімічних препара-
тах. Під час співбесід, коли ми 
шукали фахівців для компанії, 
спостерігали таку тенденцію: 
люди потрібними знаннями 
не володіють, але просять ве-
лику зарплатню. Студенти хо-
чуть не так багато грошей, але 
потрібних знань взагалі не ма-
ють. І ми вирішили навчати  
молодь.

У програму «Агрошколи» ми 
заклали інформацію про п’ять 
основних культур, які вирощує 
АГРОТРЕЙД – пшеницю, ку-
курудзу, соняшник, ріпак і сою. 
Теорію структурували, розділив-
ши на блоки за фазами розвит-
ку рослин. Наприклад, пшениця 
має 90 фаз, і під час кожної від-
буваються важливі процеси, про 
які має знати агроном. Також на 
лекціях розповіли про ази робо-
ти з Cropio. 

Ми хотіли донести найголов-
ніший принцип: усе, що відбу-
вається в полі, агроном має пе-
редбачити. Якщо в полі немає 
ніяких проблем, це означає, що 
все зроблено правильно. Поява 

шкідників або бур’янів – озна-
ка того, що на якомусь етапі бу-
ла помилка. Ми розповіли, з чим 
студенти зустрінуться під час ро-
боти в полі, як попередити про-
блеми.

Під час практичної частини – 
«Агрономічної інтернатури», – 
все, що дали в теорії, студенти 
опрацювали власноруч. Поба-
чили шкідників, хвороби, спо-
стерігали, як діють препарати, 
налаштовували сівалки тощо. 
Тобто робили, ніби в «доросло-
му» агрономічному житті, але під 
наглядом.

– Як обирали викладачів для 
«Агрошколи»?

– Усі наші лектори – досвід-
чені агрономи-практики, які ви-
конують ще й менеджерську ро-
боту. Крім мене, викладачами 
виступили ще два регіональні 
агрономи з центрального офісу 
компанії. Також кілька старших 
агрономів кластерів розповіли 
студентам про культури, які ви-
рощували минулого року і отри-
мали гарні результати. Напри-
клад, у перший день навчання 
студентам сказали, що насіння 
треба посіяти на глибину 3 см, 
а потім старші агрономи пояс-
нили, які саме кроки для цього 

треба зробити: як налаштувати 
сівалку, якою має бути її швид-
кість тощо.

– Хто складав тестові завдан-
ня для учнів «Агрошколи»? За 
якими принципами форму-
вали питання?

– Для тестування ми вико-
ристали ті питання, які ставимо 
кандидатам на співбесідах. Тести 
базувались на матеріалі, який ми 
дали під час теоретичної части-
ни, було приблизно по 20 питань 
з кожної культури. Час на від-
повіді був обмежений.

– Наскільки успішно учні 
«Агрошколи» пройшли тесту-
вання?

– Проводили тестування двічі: 
до початку «Агрошколи» і піс-
ля лекцій. У хлопців була мож-
ливість закріпити знання: ми на-
дали їм матеріали лекцій і кілька 
днів, щоб повторити теорію. Усі 
студенти покращили свої резуль-
тати в середньому на 60%. Мак-
симально можна було набра-
ти 100 балів, найкращі учні на-
брали по 90-95 балів, тоді як до 
«Агрошколи» у них було по 50-60 
балів. 

Конкурс до «Агрономічної ін-
тернатури» був – дві людини на 

місце. З 12 студентів відібрали 6 
найздібніших – тих, хто добре 
пройшов тестування і актив-
но проявив себе під час лекцій. 
Троє з них стали нашими агро-
номами. Тобто відбір досить су-
ворий.  

– Як обирали наставни-
ків для практичної частини 
«Агрошколи»?

Регіональні агрономи і я 
виступили кураторами «Агро-
номічної інтернатури». Ми да-
вали студентам завдання, на-
приклад, знайти на полі якогось 
конкретного шкідника і розказа-
ти, як з ним боротись. 

Наставники на місцях – стар-
ші агрономи кластерів. Вони ма-
ють більше знань і досвіду, ніж 

лінійні агрономи, бачать ситуа-
цію в цілому, відповідають за всі 
відділки. 

Студенти їздили на різні від-
ділки, брали участь у різних ви-
дах робіт. Сумувати їм було ніко-
ли. 

– За якими критеріями від-
бирали на постійну роботу 
після закінчення практичної 
частини «Агрошколи»?

– Кандидати мали відмінно 
впоратись із завданнями «Агро-
номічної інтернатури», показа-
ти, як засвоїли знання і навчи-
лись їх використовувати. Після 
інтернатури кращих запроси-
ли на виробниче стажування, за 
підсумками якого найкращих за-
просили на роботу.
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ОЛЕКСАНДР ОВСЯНИК:  
СТУДЕНТИ МАЮТЬ ШАНС 
СТАТИ СУПЕРАГРОНОМАМИ
Головний агроном Групи АГРОТРЕЙД  
Олександр Овсяник розповів подробиці  
про підготовку проекту «Агрошкола».

Наша «Агрошкола» – це можливість  
стати справжніми агрономами. Ми 
даємо саме ті знання, які потрібні для 
роботи у системному холдингу. Обра-
зно кажучи, не лише даємо вудочку, а 
й навчаємо рибалити. Ми хочемо, щоб 
люди, в яких вкладаємо знання, мали 
навички, що найбільш актуальні на рин-
ку праці.

У програму «Агрошколи» заклали інформацію про п’ять основних культур, які виро-
щує АГРОТРЕЙД – пшеницю, кукурудзу, соняшник, ріпак і сою. Теорію структуру-
вали, розділивши на блоки за фазами розвитку рослин. Також на лекціях розповіли 
про ази роботи з Cropio 



В с. Шелестове Харківської області 
на території агропідприємства «Колос» 
пройшов День поля «Agroseeds – Ваш 
сталий прибуток». На свято запроси-
ли клієнтів Групи АГРОТРЕЙД – по-
купців насіннєвого матеріалу торгової 
марки Agroseeds, яку холдинг вивів на 
ринок минулого року.

Директор з фінансової і операційної 
діяльності Групи АГРОТРЕЙД Олена 
Ворона підкреслила: «Торгова марка 
Agroseeds створена не маркетологами 
чи агентствами, її створили аграрії для 
себе, для кліматичних умов нашого ре-
гіону. Ми вирощуємо це насіння перш 
за все для себе і для наших сусідів». 

Гостям показали, як працює насін-
нєвий завод. Під час екскурсії на де-
мо-поля детально розповіли про нову 
якісну лінійку соняшника і кукурудзи.  

Розважальною частиною заходу бу-
ли змагання зі стрільби з лука, гвинтів-
ки та кидання сокири. Гості поїхали 
додому задоволеними.

– Що відбувається з насін-
ням на заводі?

– Найважливішими його 
структурними частинами є тех-
нологічний підрозділ і лабора-
торія. На всіх етапах проводять 
аналізи, щоб визначити посівні 
якості насіння: енергію проро-
стання, вологість, зараженість 
шкідниками, фізичні домішки, 
чистоту, схожість тощо. 

Під час технологічної оброб-
ки спочатку відбувається попе-
реднє очищення від легких домі-
шок, далі – вторинна очистка на 
решетах. Потім насіння вирушає 
на трієрний блок, де видаляють-
ся великі домішки. 

При очищенні соняшни-
ка і кукурудзи після вторин-
ної очистки їх відправляють на 
калібрування, де вони розподіля-
ються на фракції. 

Наступний важливий етап – 
відбір за питомою вагою най-
більш якісної фракції насіння на 
пневмостолі. 

Потім відбувається протрав-
лення і фарбування, практично 
без травмування насіння. Потім 
його пакують.

– Яке використовується 
устаткування?

– На заводі найсучасніше ви-
сокотехнологічне обладнання, 

створене компанією «Cimbria» 
(Данія) – світовим лідером з тех-
нологій переробки зерна. Завдя-
ки цьому кондиція насіннєвого 
матеріалу доводиться до рівня 
світових стандартів. 

Переміщення насіннєвого 
матеріалу відбувається завдяки 
спеціальним норіям, які також 
не травмують насіння.

Завдяки модульній системі мо-
жемо працювати одночасно з різ-
ними культурами, гібридами, со-
ртами або репродукціями насіння. 
Наприклад, на первинну очистку 
запускати пшеницю, паралельно 
на пневмостолі об робляти кукуру-
дзу, а протруювати соняшник. 

Система контролю зерноочис-
них машин повністю автомати-
зована. Фахівці на пульті управ-
ління спостерігають за їхньою 
роботою і втручаються лише в 
разі необхідності. 

– Розкажіть про умови праці 
на заводі.

– Компанія піклується про 

співробітників, завжди вчас-
но виплачує зарплату – жод-
них затримок, також оплачуєть-
ся лікарняний. Усі працівники 
оформлені офіційно, отриму-
ють соцпакет та відпустку 24 дні 
на рік. На заводі свіжий ремонт, 
працюємо в комфортних умовах. 
Йдемо в ногу з часом, працюючи 
на сучасному обладнанні. 

ФОТОЗВІТ

ПОРТРЕТ УСПІХУ

НАСІННЄВИЙ ЗАВОД ГРУПИ АГРОТРЕЙД  
ПРАЦЮЄ ЗА СВІТОВИМИ СТАНДАРТАМИ

ДЕНЬ ПОЛЯ

Під час Дня поля для гостей влаштували екскурсію насіннєвим 
заводом «Колос». Її проводив головний технолог підприєм-
ства Максим Кривонос. Він працює тут з моменту створення:  
у 2014 році брав участь у будівництві підприємства, потім пра-
цював начальником зміни. Отримав значний досвід і проявив 
себе як кваліфікований і відповідальний спеціаліст. Він розпо-
вів про особливості роботи заводу.

Гості заходу побачили результати, які дає в 
полі насіння, вирощене на  полях холдингу.
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Головний технолог насіннєвого заводу «Колос» Максим  
Кривонос проводить екскурсію підприємством для гостей 
Дня поля

Гості відвідали демо-поля 

Розповідь про властивості гібридів,  
які вирощує компанія

Екскурсія насіннєвим заводом

Змагання за звання найвлучнішого стрільця

Насіння визвало неабияку зацікавленість



ФОТОЗВІТ

НАША ГОРДІСТЬ ДО ТЕМИ

Відтепер команда ОТГ має назву 
«Агротрейд-Прогрес». Адже взимку 
Група АГРОТРЕЙД придбала агропід-
приємство «Кіпті» у Чернігівській об-
ласті і почала підтримувати розвиток 
спорту у громаді. 

Співпрацю вирішили відзначити 
символічно: під час футбольного свя-
та у складі команди юніорів був 21 
хлопець, адже цього року холдингу ви-
повнюється 21 рік.

Завдяки спільним зусиллям Гру-
пи АГРОТРЕЙД, Кіптівської сільсь-
кої ради і ГО «Кіптівська жіноча спіл-

ка» відкриття сезону вдалося на славу. 
Гравці показали запальну гру, а глядачі 
та вболівальники підтримували їх га-
рячими емоціями.

Після гри команда ОТГ отримала 
від холдингу нову гарну форму,  а від 
сільради — подяки і грамоти за актив-
ність у минулому футбольному сезоні. 
Потім відбулося смачне частування

Команда «Агротрейд-Прогрес» вда-
ло стартувала у Чемпіонаті Козелецо-
го району з футболу, вигравши у ФК 
«Промінь» з рахунком 4:2. Бажаємо 
хлопцям і надалі перемагати! 

Юний гравець команди Mazivka Table Tennis 
School Agrotrade Віктор Воробйов потрапив 
до рейтингу Федерації настільного тенісу 
України. Щиро вітаємо з цим досягненням! 

У турнірі з настільного тенісу «Кубок Єпіфановича» в категорії «хлопці 9–12 
років» він виборов «золото», а ще один юний гравець із с. Мазівка Сумської об-
ласті Єгор Шульга – «срібло». Хлопці також добре зіграли у всеукраїнському тур-
нірі «Кубок Карпат» у другому турі Дитячої Ліги. Безумовно, у хлопців попереду 
ще багато перемог на престижних турнірах. 

СПОРТИВНЕ  
СВЯТО У КІПТЯХ

ТЕНІСИСТИ З МАЗІВКИ ВИЙШЛИ  
НА ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РІВЕНЬ

7

ВИШИВАНКА  
ЄДНАЄ!
Вишитий одяг, рушники здавна є 
оберегом, що захищає від небезпе-
ки і хвороб. Зараз вишиванка сим-
волізує національні традиції, духов-
ність і зв’язок поколінь.

Все більше співробітників Групи АГРОТРЕЙД долучають-
ся до святкування Дня вишиванки, приходячи на роботу у ви-
шиванках. Цього року в красивому ошатному вбранні прийшло 
40 співробітників офісу керуючої компанії. Працівники агропід-
приємств і елеваторів також відзначили свято, одягнувши гар-
ні вишиванки. Колективна фотосесія стала для всіх приємною 
подією, додала позитивного настрою і почуття єдності. 

Ми вдячні всім, хто підтримав традицію компанії відзначати 
День вишиванки і маємо впевненість, що до нього долучати-
меться все більше і більше людей.

Співробітники Коломацького КХПСпівробітники Агрокластеру-1 (Харківська обл.)Співробітники СТОВ «Золочівське»

Співробітники Зачепилівського ХПП
Співробітники Агрокластеру-5  
(Чернігівська обл., с. Халимонове)

Співробітники офісу керівної компанії

Товариським матчем між професійною 
 командою Кіптівської ОТГ і командою юніо-
рів відрився футбольний сезон у громаді.
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ГРУПА АГРОТРЕЙД ПРОВОДИТЬ РОЗІГРАШ 5000 ГРН*.  
СЕРЕД СВОЇХ ОРЕНДОДАВЦІВ 

Умови дуже прості: заповніть анкету, що знаходиться нижче, та 
надішліть її за адресою:
61052, м. Харків, вул. Дмитрівська 31/35, АГРОТРЕЙД. Або принесіть 
до офісу підприємства Групи, що знаходиться у Вашому районі. На 
конверті обов’язково зробіть позначку «РОЗІГРАШ».
Листи з анкетами треба відправити до 1 жовтня. Анкети, відправлені 
поштою або надані на підприємства пізніше цієї дати, не братимуть 
участь у розіграші. 
Розіграш відбудеться 11 жовтня 2019 року, а результати Ви зможете 
дізнатись вже у жовтневому номері газети**.
БАЖАЄМО УСПІХУ!
1. Оцініть, наскільки Вам цікаво читати газету «Зелений клин»  
(від 1 до 10, де 1 – зовсім не цікаво, а 10 –дуже цікаво)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Яким чином потрапляє до Вас газета?
 Забираю в офісі компанії
 Приносять співробітники компанії 
 Беру в громадських місцях

3. Який розділ Вам подобається найбільше?  
(можна обрати кілька варіантів)

 Агроновини  Агровиробництво
 Агроосвіта  Портрет успіху
 Наша гордість  Рідна земля
 Благодійність  Діалог з громадою
 Наше майбутнє  Добрі справи
 Час дозвілля

4. З якою періодичністю Ви хотіли б отримувати газету?
 Один раз на місяць  Один раз на два місяці

5. Чи цікаво Вам читати про події в інших областях?
 Так  Ні

6. Чи хотіли б Ви, щоб інформація в газеті стосувалася лише області, 
де Ви живете?

 Так  Ні 

7. Які теми Вам було би цікаво побачити у газеті?  
(можна обрати кілька варіантів)

 Наукові  Розважальні
 Історичні  Новини
 Соціальні  Спортивні

8. Які рубрики Вам буде цікаво побачити у наступних номерах? 
(можна обрати кілька варіантів)

 поради юристів  кулінарні рецепти
 поради по господарству  дитяча рубрика
 поради для городництва та садівництва
 «Запитання читача», де експерти групи АГРОТРЕЙД зможуть 

відповісти на Ваші питання
 «Земляки», котра буде присвячена історичним та сучасним 

особистостям, які зробили вклад у культуру чи розвиток Вашого 
регіону

9. Яка стаття з цього випуску Вам сподобалась найбільше?  
(напишіть назву)
_________________________________________________________________

10. Вкажіть вашу стать
 Чоловіча  Жіноча

11. Вкажіть ваш вік

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75 76 і більше

12. Вкажіть область та населений пункт в якому Ви проживаєте
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

13. Вкажіть номер договору оренди. Він візьме участь  
у розіграші 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

14. Вкажіть Ваше прізвище та ім’я
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

На виконання вимог Закону України «Про захист персональних 
даних» даю згоду на збір і обробку моїх персональних даних.

Підпис ______________________

*  Переможець отримує суму в 5000 грн з урахуванням податків і зборів, 
загальна сума, що розігрується – 6211,18 грн.

**  Ім’я та фото переможця будуть опубліковані у газеті «Зелений клин»

ЗАПРОШУЄМО ПРОФЕСІОНАЛІВ ДО КОМАНДИ АГРОТРЕЙД!

Корпоративно-інформаційне видання Групи АГРОТРЕЙД «Зелений клин». Контакти: вул. Дмитрівська, 31/35, Харків. Тел. (057) 766-22-22
Надруковано: ТОВ «Фактор-Друк», 61030, м. Харків, вул. Саратовська, 51 Тираж: 12 400 екз. Номер замовлення: 7134

АГРОНОМ
Чернігівська обл., Чернігівський район.  
Звертатись за тел. 067 555 13 26  

ЮРИСКОНСУЛЬТ
Чернігівський елеватор (Борзнянський район). 
Звертатись за тел. 097 554 12 54

ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР
Чернігівський елеватор (Борзнянський р–н). 
Звертатись за тел. 097 554 12 54

ІНЖЕНЕР З ОХОРОНИ ПРАЦІ
Сумська обл., Путивльський р–н.  
Звертатись за тел. 068 550 13 26   

НАЧАЛЬНИК ВИРОБНИЦТВА
Чернігівський елеватор (Борзнянський р–н). 
Звертатись за тел. 097 554 12 54

ЗАВІДУВАЧ ЛАБОРАТОРІЇ
Харківська обл., Зачепилівське ХПП.  
Звертатись за тел. 067 550 13 26

ЕНЕРГЕТИК
Чернігівський елеватор (Борзнянський р-н).  
Звертатись за тел. 097 554 12 54

АПАРАТНИК ОБРОБЛЕННЯ ЗЕРНА
Харківська обл., Коломацький р–н, насін-
нєвий завод. Звертатись за тел. 067 115 13 49

Харківська обл., Зачепилівське ХПП.  
Звертатись за тел. 067 766 42 96

ЕЛЕКТРИК
Чернігівський елеватор (Борзнянський 
р–н). 
Звертатись за тел. 097 554 12 54

ТОКАР
Харківська обл. Золочівський район.  
Звертатись за тел. 067 505 87 24

СЛЮСАР КВПіА (4-й розряд)
Полтавська обл., Гадяцький елеватор.  
Звертатись за тел. 067 570 18

МЕХАНІК
Харківська обл. Золочівський район.  
Звертатись за тел. 067 505 87 24

ВОДІЙ
Чернігівська обл., Чернігівський район.  
Звертатись за тел. 067 800 16 33

Харківська обл. Золочівський район.  
Звертатись за тел. 067 505 87 24

Харківська обл., Коломацький р–н.  
Звертатись за тел. 067 115 13 49

МАШИНІСТ ТЕПЛОВОЗА
Полтавська обл., Гадяцький елеватор.  
Звертатись за тел. 067 570 18 89

ТРАКТОРИСТ 
Харківська обл. Золочівський район.  
Звертатись за тел. 067 505 87 24

Харківська обл., Коломацький р–н.  
Звертатись за тел. 067 115 13 49

Полтавська обл., Гадяцький елеватор.  
Звертатись за тел. 067 570 18 89

ВАНТАЖНИК
Харківська обл., Коломацький р–н.  
Звертатись за тел. 067 115 13 49

ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК
Чернігівська обл., Чернігівський район.  
Звертатись за тел. 067 800 16 33

МИ ПРОПОНУЄМО

АГРОБІЗНЕС – НАЙБІЛЬШ 
ДИНАМІЧНА І ПЕРСПЕКТИВНА 
СФЕРА УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ПРАЦІ!

 Офіційне працевлаштування
 Соціальні гарантії
 Кар’єрне зростання
 Корпоративне навчання

Адреса для резюме  
hr@agrotrade.ua


