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МОЛОДЬ РОЗВИВАТИМЕ  
СІЛЬСЬКІ ГРОМАДИ

Старшокласники Чернігівщини відвідали Фо-
рум «Громадотворець».

НОВА ЇДАЛЬНЯ 
ДЛЯ ДІТЛАХІВ

Малеча у с. Москов-
ське Сумської області 
тепер снідає і обідає 
в затишному примі-
щенні.

Завдяки про-
веденій мо-
дернізації 
холдинг і його 
партнери от-
римали значні 
переваги для 
перевезення 
зерна.

ВІДКРИТТЯ РИНКУ ЗЕМЛІ  
СПРИЯТИМЕ РОЗВИТКУ  
ЕКОНОМІКИ 

Звістка про скасування мораторію на продаж землі 
сколихнула чи не всіх українців, оскільки земельне 
питання стосується майже кожного. с. 4—5 
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Останнім часом навколо аграрної галузі від-
бувається багато професійних дискусій. 

Відчуваю, що вони призведуть до того, що в 
найближчому майбутньому українська аграрна 
промисловість зазнає достатньо суттєвих змін. 
І це непоганий знак – ці зміни можуть піти на 
користь усім суб’єктам аграрного бізнесу. Ска-
жімо, уже з літа точаться суперечки навколо 
відкриття ринку землі. Ці суперечки виника-
ють майже щороку, коли постає питання ска-
сування чи продовження мораторію на продаж 
земель сільськогосподарського призначення. 
Цього разу урядовці начебто дійсно збирають-
ся зняти обмеження, що дуже довгий час за-
важало розвиватися аграрному бізнесу та не 
дозволяло громадянам розпоряджатися своїм 
майном. Я вважаю, що це дуже правильна іні-

ціатива, хоч робити будь-які кроки в цьому на-
прямку треба вкрай обережно і зважено. Укра-
їна більше не може знаходитися серед країн, 
де виробники не можуть бути впевнені у сво-
їх планах зі стратегічного розвитку, а земля не 
має ніякої цінності, бо її, при бажанні, не мож-
на продати. Якщо розглядати, які перспективи 
розвитку ринку це дасть, то я впевнений, що, 
хоч оренда й залишиться домінуючою формою 
відносин між власниками землі та аграрними 
компаніями ще досить довгий час, ми станемо 
свідками тектонічних змін у галузі сільського 
господарства. Крім того, ми будемо спостеріга-
ти прихід тих інвесторів, які раніше побоюва-
лися вкладати свої гроші в аграрний бізнес че-
рез відсутність гарантій довготривалої роботи.

ВСЕВОЛОД КОЖЕМЯКО, 
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР  

ГРУПИ АГРОТРЕЙД

ШАНОВНІ 
СПІВВІТЧИЗНИКИ! 

СТРУКТУРА ПОСІВІВ 
ОЗИМИХ КУЛЬТУР 
2019-2020 РОКІВ

КЛАСИЧНА  
ТЕХНОЛОГІЯ 

ОРГАНІЧНЕ  
ВИРОБНИЦТВО

23,73 
ТИС. ГА

1,14 
ТИС. ГА

ОЗИМА ПШЕНИЦЯ  
17 ТИС. ГА

ОЗИМА ПШЕНИЦЯ  
700 ГА

ОЗИМИЙ 
РІПАК  

6,2 ТИС. ГА

ОЗИМИЙ РІПАК  
220 ГА

ОЗИМЕ 
ЖИТО   
30 ГА

ОЗИМИЙ ЯЧМІНЬ    
500 ГА

ОЗИМИЙ  
ЯЧМІНЬ    
220 ГА

У межах заходу сільська молодь із різних ку-
точків України навчалася реалізовувати 

поставлені цілі задля покращення умов життя 
на селі. На Форумі проводились освітні лек-
ції, тренінги, робота в групах, обмін досвідом. 
Учасники дізнались багато нового про розви-
ток громад та децентралізацію, дослідили їх-
ні переваги та можливості. Навчалися, як до-

помогти сільським мешканцям 
стати більш активними. А 

також розглянули успішні 
приклади залучення моло-
ді до співпраці з ОТГ. По-
рівняли ефективність сво-

їх кроків. 

Кожний день був насичений презентаціями 
проектів, новими знайомствами, виконанням 
цікавих завдань. Завдяки Фонду захід відвіда-
ли 16 учнів, які за підсумками навчального ро-
ку отримали премію «Обдарованість» від Групи 
АГРОТРЕЙД. Це старшокласники сіл Прохо-
ри, Сиволож, Комарівка, Халимонове. Вони 
повернулися справжніми громадотворцями, 
які готові до втілення найсміливіших ідей. 

«Час, проведений на форумі, дійсно пішов на 
користь, — впевнені учениці Халимонівської 
школи Дарина Халимон, Аня Коляда та Ельві-
ра Осика. — Адже це не лише яскраві враження 
і незабутні спогади. Це справжній саморозви-
ток і підняття на одну сходинку вище!»

БЛАГОДІЙНІСТЬ

МОЛОДЬ РОЗВИВАТИМЕ 
СІЛЬСЬКІ ГРОМАДИ

Благодійний Фонд Всеволода Кожемяка 
«Україна ХХІ» разом з Групою АГРОТРЕЙД 
допоміг старшокласникам з Чернігівської 
області відвідати Форум «Громадотво-
рець», який проводила Українська акаде-
мія лідерства у Житомирській області.



Наразі Чернігівський 
елеватор – єдиний 
в Борзнянському 

районі Чернігівської облас-
ті, який є маршрутним. Для 
регіону це величезний крок 
вперед, адже місцеві сіль-
госпвиробники отримують 
доступ до транспортної сис-
теми країни і можливість 
гарантованої і більш деше-
вої доставки збіжжя в порт.

Адже логістика – одна з 
ключових ділянок аграрної 
галузі. Недостатньо виро-
стити врожай та знайти по-
купця. Вкрай важливо до-
ставити продукцію і зроби-
ти це своєчасно. 

Логістична ситуація в 
Україні є дуже несприят-
ливою. Перебої з постачан-
ням вагонів для зерна тра-
пляються щороку під час 
жнив. «Укрзалізниця», яка 
є монополістом на рин-
ку залізничних перевезень, 

намагається вирішити про-
блему, надаючи вагони ли-
ше для маршрутних від-
правлень, тобто формуючи 
вантажні поїзди, що скла-
даються з 54 вагонів. 

МОДЕРНІЗАЦІЯ 
АГРОТРЕЙД наполегли-

во працював, щоб зроби-
ти можливими маршрутні 
відправлення у Борзнян-
ському районі. На елевато-
рі встановлено додаткове 
обладнання для очищення 
зерна, нові транспортні га-
лереї і розв’язки для зерна, 
а також автоматизовано ба-
гато процесів. Крім того, те-
пер елеватор може одночас-
но приймати врожай на збе-
рігання і завантажувати зер-
но в вагони для відправки. 

Директор виробни-
чо-технічного департа-
менту Групи АГРОТРЕЙД 
Костянтин Ворона під-

креслив, що модернізацію 
спланували і реалізували 
своїми силами, без залу-
чення сторонніх підрядни-
ків. «Ми постійно вивчає-
мо досвід інших компаній, 
активно взаємодіємо з різ-
ними аграрними холдинга-

ми, нам цікаві їхні рішен-
ня. Завдяки цьому, ми са-
мостійно сформували ідеї, 
і реалізували їх. Перед цим 
ми провели навчання для 
нашого персоналу», – до-
дав він.

НОВІ  
МОЖЛИВОСТІ

«Відділ логістики доклав 
серйозних зусиль для от-
римання маршрутного ста-
тусу. – поділився началь-
ник відділу логістики Гру-
пи АГРОТРЕЙД Олексій 
Вінник. – Ми підготува-
ли документацію, подали 
запит для надання заліз-
ничній станції Доч стату-
су маршрутної. «Укрзаліз-
ниця» провела перевірку і 
надала станції найвищу – 
першу – категорію. Таким 
чином, ми отримали мож-
ливість відвантажувати до 
15 маршрутів щомісяця», – 
зазначив він.

«Нинішня логістична си-
туація підштовхує нас роз-
виватися, ставати краще, 
міняти модель управління 
елеваторами та інвестувати 
в розвиток відвантажень. 
Ми повинні бути в контек-

сті, відповідати ринковим 
вимогам. Тому ми вкла-
ли сили і кошти, щоб наші 
елеватори могли відванта-
жувати маршрут і провели 
роботу з «Укрзалізницею», 
– розповів Вінник. – До 
станції Доч статус марш-
рутних з’явився у станцій 
Гадяч і Ворожба, де також є 
наші елеватори».

Головну ж перевагу від 
нового статусу елеватора 
отримують всі сільсько-
господарські виробники 
регіону. Тепер вони змо-
жуть дорожче продавати 
свій врожай на елеватор. 

«Для маршрутного еле-
ватора доставка в порт 
коштує дешевше за раху-
нок більш низьких ставок. 
А трейдери готові трохи 
переплачувати за гарантії 
своєчасної доставки і ви-
конання контрактів. Отже, 
економлячи на доставці і 
заробляючи більше, елева-
тор може встановлювати 
ціну на 200-300 гривень ви-
ще за кожну тонну», – під-
сумував директор департа-
менту внутрішньої торгівлі 
Групи АГРОТРЕЙД Олек-
сандр Павленко.

АГРОНОВИНИ3

ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ЕЛЕВАТОР  
СТАВ МАРШРУТНИМ
Це вже третій маршрутний елева-
тор Групи АГРОТРЕЙД. Він відріз-
няється від звичайного тим, що має 
технічну можливість завантажити 
54 вагони-зерновози за дві доби. 
Сьогодні в Україні близько тися-
чі елеваторів, і лише 180 з них – 
маршрутні.
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ВІДКРИТТЯ РИНКУ ЗЕМЛІ 
СПРИЯТИМЕ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
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 Є ціла низка умов 
для проведення зе-
мельної реформи, – по-
відомив в одній із теле-
програм міністр 
розвитку економіки, 
торгівлі і сільського 
господарства України 
Тимофій Милованов. 
– Вони полягають у 
наступному: скасування 
мораторію на реаліза-
цію землі, щоби людина 
могла стати повноправ-
ним власником; пере-
давання державних 
земель у руки місцевих 
громад; введення обме-
жень по концентрації 
власності на землю в 
одних руках; реєстрація 
цін продажу землі пу-
блічно, у реєстрі, щоби 
кожен міг дізнатися, за 
якою ціною й кому 
керівництво громади 
продає землю 

У 2001 році Верховна Рада України вперше впровадила мораторій на продаж землі. Він повністю за-
бороняє власникам паїв продавати, дарувати або іншим чином відчужувати земельні ділянки. Доз-
воляється лише передавати їх у спадок чи продавати для державних або суспільних потреб. Відтоді 
мораторій продовжували вже 10 разів, а його норми стосуються майже 96 % сільськогосподарських 
угідь. Завдяки цьому Україна є світовим рекордсменом за тривалістю дії земельної реформи.

Звістка про скасування морато-
рію на продаж землі сколихну-

ла чи не всіх українців, оскільки 
земельне питання стосується май-
же кожного. Та чи варто продавати 
земельні наділи – думки розділи-
лися. Згідно з результатами опиту-
вання фонду «Демократичні ініці-
ативи», 28 % громадян Україні не 
підтримують скасування морато-
рію на продаж землі сільськогоспо-
дарського призначення, а приблиз-
но 56 % – за його скасування.

30 липня тоді ще заступник го-
лови Офісу президента, а згодом 
прем’єр-міністр України Олексій 
Гончарук остаточно підтвердив, що 
нова влада запустить ринок сіль-
ськогосподарської землі до кінця 
поточного року. Якщо парламент 
погодить цей закон, то він набуває 
чинності з 1 жовтня 2020 року.

«В нашій команді є розуміння: 
якщо не запустити ринок землі цьо-
го року, то потім буде досить склад-
но це зробити. Ми консультуємось 

зі Всесвітнім Банком, щодо варіан-
тів відкриття ринку землі – обме-
жувати її продаж іноземцям чи ні. 
Різні підходи можуть пришвидши-
ти зростання ВВП України з 0,5 % 
до 3 %. Ми шукаємо найменш бо-
лісну, проте найбільш ефективну 
модель», – заявив Гончарук.

Звісно, влада обіцяє, що пріори-
тетне право купівлі землі матимуть 
орендарі за умови оплати за ринко-
вою ціною. Першочергово це бу-
дуть власники паїв, які мають пра-
во постійного користування, право 
спадку на земельну ділянку дер-
жавної та комунальної власності, 
що призначені для ведення сіль-
ського господарства.

«Ми відкриваємо ринок не одра-
зу, тому що до цього потрібно під-
готуватися. Думали це зробити з 1 
липня наступного року, потім про-
консультувалися з людьми, які ре-
ально обробляють землю, і вони 
сказали, що не дуже гарна ідея – 
робити це влітку. Тому пропонує-

мо скасувати мораторій з 1 жовт-
ня наступного року», – зазначив 
прем’єр-міністр України Олексій 
Гончарук.

Економісти щодо стабільності 
української економіки налаштова-
ні дуже позитивно. Вони певні, що 
запуск ринку землі ще більше зміц-
нить макроекономічну стабіль-
ність. 

У Конституції зазначено, що 
власником українських земель є 
народ України.

Втім, за всі роки Незалежності 
громадяни так і не отримали право 
вільно розпоряджатися цією влас-
ністю. Це стало однією з причин 
бідності на селі.

Земельна реформа не тільки під-
вищить економічне зростання кра-
їни, а й матиме багато інших плю-
сів спрямованих саме на розвиток 
сільської місцевості. Це буде: збіль-
шення доходів мешканців села, до-
даткові податки, що підуть на пен-
сії та зарплати бюджетникам, вста-

новлення ринкових цін на землю, 
виділення коштів на сільські доро-
ги, школи та лікарні.

Особливо важливим фактором є 
те, що кожен орендодавець зможе 
вільно розпоряджатися своїм май-
ном. Зможе заповісти землю кон-
кретній людині, подарувати або 
продати тому, кому вважатиме по-
трібним. В Групі АГРОТРЕЙД не 
раз виникали ситуації, коли зверта-
лись власники землі, не тільки на-
ші пайовики, а й з інших регіонів 
чи сусідніх сіл, з проханням купити 
землю. Людям терміново потрібні 
були гроші, кому на операцію, ко-
му на купівлю житла чи інші по-
треби. Проте, ми нічим не могли 
допомогти, оскільки продаж зем-
лі заборонено законом. Хоча зем-
ля це така ж власність, як будинок, 
квартира, автомобіль чи інші речі, 
але розпоряджатися цією власні-
стю нам забороняють застарілі об-
меження.

Якщо земля вже знаходиться у 
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оренді, а орендодавець вирішить її про-
дати, то переважне право на придбання 
землі матиме нинішній орендар. Ця по-
зиція влади є логічною та обґрунтова-
ною, оскільки орендарі знають землю, на 
якій працюють, що на ній вирощувалось, 
які добрива використовувались та як її 
обробляти.

Зараз серед українців існує не безпід-
ставний страх, що землі продадуть іно-
земцям, які не будуть її обробляти, що 
призведе не тільки до занепаду Украї-
ни – як однієї з аграрних країн-лідерів, 
а й до безробіття місцевих жителів, що 
зараз працюють на полях. А от україн-
ські компанії, такі як, наприклад, Група 
АГРОТРЕЙД, мають на меті якісно об-
робляти поля, підвищувати врожайність, 
забезпечувати стабільну роботу та заро-
біток для працівників. Також важливою 
складовою для нашої компанії є підтрим-
ка громад, покращення умов життя на 
селі та розвиток інфраструктури. Пред-
ставники компанії регулярно проводять 
діалоги з орендодавцями, проводять ко-
лективні  та індивідуальні зустрічі. Це ро-
биться з метою розуміння проблем, які 
існують у кожному окремому селі та на-
дання допомоги для їх вирішення. На-
приклад, в 2019 році представники хол-
дингу відвідали усі фельдшерсько-аку-
шерські пункти у селах, де розташовані 
підприємства Групи. Поспілкувавшись 
з працівниками, були проаналізовані та 
визначені потреби лікарів та пацієнтів. 
Холдинг закупив необхідне медичне об-
ладнання, комп’ютерну та побутову тех-
ніку. Не менш важливим напрямком ро-
боти для компанії є підтримка сільських 
шкіл, розвиток спорту. Проводяться ре-
монти у школах та дитячих садках, вста-
новлюються дитячі майданчики та ву-
личні тренажери, підтримуються спор-
тивні команди, облаштовуються центри 
дозвілля та багато чого іншого.

Підводячи підсумки, ми виділи-
ли декілька найрозповсюдже-
ніших питань, що виникають у 
власників землі. 

— Кому я можу продати землю?

Переважне право купити земельну ді-
лянку матимуть нинішні орендарі. Ви-
гідніше буде продавати саме їм. Компа-
нія чи фермерське господарство, що ку-
пує землю, має бути зареєстрованим в 
Україні, і їх власниками теж мають бути 
лише українці.

— Як уникнути спекуляцій на рин-
ку землі?

Тут варто уважно придивлятися до по-
купця і вибирати того, який дійсно об-
робляє землю кожен рік. Так ви будете 
впевнені, що земля купується не з метою 
спекуляцій. Якщо ж компанія не обро-
бляє землю, або не має на це достатнього 
ресурсу, то, скоріше за все, ваша ділянка 
буде роками стояти необробленою, чека-
ючи реального покупця. І чим більша ча-
стина земель конкретного села буде про-
дана таким перекупникам, тим менше в 
селі буде робочих місць.

— Чи зможу я подарувати 
земельну ділянку чи пере-
дати її у спадок?

Так, зможете. Внаслідок ре-
форми буде дозволено дарувати 
земельну ділянку близьким ро-
дичам: батькам, дітям, братам, 
сестрам тощо. Також можна буде 
в будь-який момент внести зе-
мельну ділянку в заповіт і пере-
дати її, кому забажаєте. Напри-
клад, одному конкретному ро-
дичу, а не всій родині. Дуже важ-
ливо, що кожний власник паю 
отримає можливість подарувати 
або передати у спадок свою зем-
лю саме тій конкретній людині, 
якій вважає за потрібне. Адже 

міркування можуть бути різни-
ми: хтось хоче, щоб земля і  на-
далі оброблялась і гарно роди-
ла. А інший зможе подарувати 
пай дітям чи онкукам, щоб вони 
продали пай і на отримані гроші 
заснували якійсь бізнес. Земля 
має стати такою ж власністю, як 
будинок чи автомобіль.

— Як запровадження віль-
ного обігу землі вплине на 
село?

Реформа спрямована на забез-
печення прав громадян Украї-
ни, усунення тіньового обробіт-
ку земель та створення стимулів 
для розвитку аграрного сектору. 

Зараз частина землі знаходить-
ся в тіньовому обробітку. Це оз-
начає, що кожна громада недо-
отримує значну частину подат-
ків. Після реформи не тільки 
люди зможуть продати свої ді-
лянки, а ще й громада буде роз-
поряджатися сільськогосподар-
ськими землями, розташовани-
ми в її межах. Тобто вся земля, 
якщо вона не є приватною, стає 
власністю громади цього села. 
На гроші від оренди або прода-
жу частини земель громади агра-
ріям можна буде будувати доро-
ги, школи, лікарні, або реалізо-
вувати інші важливі для місце-
вих мешканців проекти.



Для того, щоби вигра-
ти 5000 грн, орендодавці 

холдингу мали відповісти на 
питання, надруковані в ан-
кеті на останній сторінці по-
переднього номера. Ми зада-

вали їх, щоб зробити газету 
більш цікавою і корисною. 

Серед тих, хто не поліну-
вався висловити свої поба-
жання стосовно змісту газети, 
фортуна посміхнулася Ларисі 
Демиденко. «Не дуже вірила, 
але все ж таки сподівалася ви-
грати. Коли дізналася, що пе-
ремогла, дуже зраділа», – роз-
повіла вона.

У Шаповалівці працює 
ПФ «СК Агро», яка є части-
ною Агрокластеру-5 Гру-
пи АГРОТРЕЙД. Директор 
кластеру Сергій Черевишник 
привітав Ларису із перемо-

гою і передав їй сертифікат 
на отримання виграшу. «Ма-
буть, кожен радіє, коли йому 
доводиться повідомляти гар-
ні новини. Було дуже приєм-
но привітати Ларису від імені 
усієї компанії», – сказав він.

Група АГРОТРЕЙД вітає 

Ларису Демиденко з пере-
могою у розіграші. Бажаємо 
успіху і талану, нехай у всьому 
щастить!

Холдинг планує проводити 
подібні розіграші регулярно, 
отже, у кожного орендодавця є 
шанс виграти грошовий приз.

Ця місцевість охороняється законом, їй 
надали статус національного парку. За-

повідна зона – не лише крейдяні ландшафти, 
а й цілинні степи, лісові урочища й заплавні 
луки річки Оскіл. Крейдяні гори є частиною 
так званого «крейдяного плеча», яке тягнеть-
ся по лінії Вовчанськ – Куп’янськ – Свато-
ве. Воно утворилося на дні прадавнього моря 
під час крейдяного періоду мезозойської ери. 
Вона отримала таку назву через те, що з оса-
дових відкладень цього періоду нині видобу-
вають крейду.

Неподалік від природного парку розта-
шовані землі, які обробляють підприєм-
ства, що входять до Агрокластеру-1 Групи 
АГРОТРЕЙД.

Білі гори виникли завдяки нашаруванню 
раковин безхребетних морських молюсків, 
до складу яких входить найпоширеніший бі-
омінерал кальцит. Крейдяний період почав-
ся 145 мільйонів років тому і тривав майже 80 
мільйонів років. Складно навіть уявити кіль-
кість істот, які сформували цілі гори. Але не 
всі молюски перетворилися на крейду. У цих 

місцях трапляються раковини викопних мо-
люсків белемнитів, які зовні трохи нагадують 
сучасних кальмарів. Ці раковини ще назива-
ють «чортові пальці».

Найвища точка крейдяних пагорбів – Лиса 
гора, її висота – понад 150 м. Вона розташо-
вана неподалік від села Кам’янка. З її верши-
ни відкриється мальовничий вид на численні 
крейдяні яри, ліс та долину річки Оскіл – го-
ловну у Дворічанському районі. Впадає в очі 
висічена в скелі маленька печера. У північній 
частині села Новомлинськ також є велика 
крейдяна скеля.

У Дворічанському природному парку є й 
реліктові рослини, і рідкісні види тварин. На-
весні розквітає горицвіт, пізніше – воронець 
або півонія тонколиста, всюди лунає свист 
байбаків, яких тут безліч. Влітку білі схили 
вкриті килимом із чебрецю – коли він зацві-
тає, від його аромату голова йде обертом. Ну 
а тим, хто хоче зосередитись саме на крейдя-
них ландшафтах, варто приїздити сюди восе-
ни, коли буйна рослинність не заважає спо-
стерігати красу цих місць.

РІДНА ЗЕМЛЯ

ЦІКАВІ ФАКТИ

КРЕЙДЯНІ ГОРИ ВІКОМ  
СОТНІ МІЛЬЙОНІВ РОКІВ

Одне з найкрасивіших місць Харківської області 
– крейдяні гори у Дворічанському районі. Довга 
гряда тягнеться на кілька десятків кілометрів 
уздовж річки Оскіл. Між селами Новомлинськ і 
Кам’янка знаходиться найцікавіша частина цієї 
природної окраси: крейдяні скелі різної форми і 
яри, що нагадують невеликі ущелини.
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Дослідження цієї місцевості почалося у 
2001 році. Науковці виявили унікальні при-

родні системи, що виникли завдяки взаємодії рос-
лин, грибів, мікроорганізмів і тварин. Задля їх-
нього збереження у 2009 році Указом Президента 
України був створений Національний природний 
парк «Дворічанський».

Крейдяні схили збереглися у відносній не-
доторканності, завдяки цьому на території 

парку налічується 270 рідких видів фауни, які вне-
сені в охоронні списки різного рівня. Це молюски, 
риби, комахи, птахи, ссавці тощо. Також охоро-
ні підлягають 107 видів рослин, 1 вид лишайників 
і 8 рідкісних видів водоростей. 

«Дворічанський» – найменший природний парк в 
Україні.

Прикраса парку – річка Оскіл – друга за 
величиною у Харківській області. До тери-

торії парку входить 24-кілометрова ділянка її рус-
ла. Схили дуже відрізняються: правий – крутий і 
високий, а лівий, навпаки, більш пологий.

ВІТАЄМО АКТИВНОГО ЧИТАЧА!ЛАРИСА  
ДЕМИДЕНКО, 
ЩО МЕШКАЄ У 
СЕЛІ ШАПОВА-
ЛІВКА ЧЕРНІГІВ-
СЬКОЇ ОБЛАСТІ, 
ВИГРАЛА У РО-
ЗІГРАШІ, ЯКИЙ 
ПРОВОДИВСЯ У 
ПОПЕРЕДНЬОМУ 
НОМЕРІ «ЗЕЛЕ-
НОГО КЛИНУ». 
ВОНА ЗАПОВ-
НИЛА АНКЕТУ, 
НАДАВШИ СВОЇ 
ПОБАЖАННЯ 
ЩОДО ПОКРА-
ЩЕННЯ ГАЗЕТИ. Переможця обрали випад-

ково, витягнувши анкету

Директор Агрокластеру-5 
Сергій Черевишник привітав 
Ларису Демиденко
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НОВА ЇДАЛЬНЯ ДЛЯ  
ДІТЛАХІВ
У с. Московське Сумської області  
за допомогою Групи АГРОТРЕЙД  
в приміщенні навчально-виховного 
комплексу створили їдальню. 
«Раніше діти снідали й обі-
дали в окремій будівлі, що 
поряд зі школою. Але в хо-
лодну пору року це було ще 
те випробування, особли-
во для малечі. Тому вирі-
шили створити їдальню в 
колишньому кабінеті фі-
зики, який був досить про-
сторий, бо мав підсобне 
приміщення», – розповіла 
директорка НВК Наталія 
Шульга.

«Крім того, що стало 
зручніше, ми ще й отрима-
ли суттєву економію, адже 
нам доводилось опалювати 
приміщення старої їдальні, 
– тішиться вона. – Відділ 
освіти підтримав пропози-
цію перенести їдальню. Да-

лі, як завжди, постало пи-
тання коштів. Частину не-
обхідної суми ми одержа-
ли з бюджету, але якби не 
АГРОТРЕЙД, ми не змог-
ли б зробити такий вели-
кий обсяг роботи за такий 
короткий термін. Компанія 
надала нам дуже суттєву 
допомогу, оплативши бу-
дівельні матеріали, облад-
нання й роботу бригади», – 
запевняє директорка.

У залі, де зараз їдять ді-
ти – нові вікна, шпалери 
й лінолеум. Створили хар-
чоблок, де куховарять, по-
клали плитку, встанови-
ли мийки та електропли-
ти. Загалом у НВК – понад 
50 дітей. «Малокомплектні 

школи держава не фінан-
сує повністю, бо дуже ви-
сока вартість їхнього утри-
мання. Якби ми чекали ці 

кошти з бюджету, довелось 
би дуже довго чекати. А за-
раз маємо зручне охайне 
приміщення. І наші вихо-

ванці, і батьки, і колектив 
дуже вдячні за таку вагому 
допомогу», – підсумувала 
Наталія Анатоліївна.

Упродовж останніх се-
зонів ріпак є найрента-

бельнішою олійною куль-
турою. В Україні вирощу-
ють переважно озимий рі-
пак. Проте, через цьогоріч-
ну посуху частина великих 
агрокомпаній в останній 
момент відмовилась його 
сіяти, і ці землі відвели під 
інші культури. Але Група 
АГРОТРЕЙД, навпаки, по-
рівняно з минулим роком 
збільшила його посіви біль-
ше ніж удвічі – з 2,6 тис. га 
до 6,2 тис. га. Холдинг во-
лодіє ефективною техно-
логією вирощування: цьо-
го року врожайність була 
майже на 2 ц/га вище ніж 
середня врожайність ріпа-
ку по Україні. Користь да-
ної культури безсумнівна. 
Спочатку ріпакова олія ви-
користовувалася лише для 
технічних цілей, але зго-
дом були виведені нові сор-
ти, олія яких застосовуєть-

ся навіть в кулінарії. Зараз 
цю культуру широко вико-
ристовують у багатьох га-
лузях. На користь ідуть усі 
частини рослини, це май-
же безвідходне виробни-
цтво. Головний продукт, 
який отримують після від-
жиму насіння – ріпакова 
олія. Макуха йде на корм 

худобі. Зелена маса – теж 
відмінний корм, особливо 
ранньою весною. Медици-
на й косметологія також не 
залишились осторонь, рі-
пакова олія є поширеним 
інгредієнтом для кремів, 
лосьйонів та засобів для до-
гляду за волоссям. Вона ду-
же корисна для шкіри, а та-

кож входить до складу бага-
тьох видів мила. Популяр-
ною є технічна олія з ріпаку. 
Її використовують як осно-
ву для багатьох мастильних 
матеріалів, адже вона де-
шевша й має кращий склад, 
ніж класична.

Дуже важливою є еколо-
гічна складова. Продукція 

з ріпаку не забруднює до-
вкілля, а також не створює 
токсичних відходів. Зав-
дяки цьому, було створено 
екологічно чисте паливо 
на основі ріпаку – біоди-
зель. І коштує він дешев-
ше звичайного, адже ко-
рисні копалини, з яких ро-
блять традиційне пальне, 
усе важче добувати, ціна на 
них зростає, та й не всі кра-
їни мають їхні запаси.

Дедалі частіше вико-
ристовуються двигуни й 
опалювальні установки на 
біодизелі. З кожним ро-
ком таке екологічно чисте 
й недороге паливо стає все 
більш поширеним.

Найбільше ріпакову олію 
використовують у північ-
них країнах з холодним клі-
матом, у таких, як Данія або 
Канада. Для різних галузей 
там випускають кілька сор-
тів олії з даної культури, зо-
крема й нерафіновану.

ЗАГАДКОВИЙ  
І КОРИСНИЙ РІПАК

Мабуть, немає іншої сільсько-
господарської рослини, про яку 
так мало знають, хоча ріпак ши-
роко застосовується в технічній, 
харчовій і навіть косметологічній 
галузях.



8ДІАЛОГ З ГРОМАДОЮ

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. Наклад: 12 400 прим. Номер замовлення: 8967

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР
Сумська обл., Липоводолинський рай-
он. Звертатись за тел. 067 114 99 76,  
067 115 11 23

ІНЖЕНЕР З УПРАВЛІННЯ  
І ОБСЛУГОВУВАННЯ СИCТЕМ 
GPS
Сумська обл., Липоводолинський рай-
он. Звертатись за тел. 067 115 11 23,  
067 114 99 76

ЕНЕРГЕТИК
Сумська обл., Липоводолинський рай-
он. Звертатись за тел. 067 115 11 23,  
067 114 99 76

ЕЛЕКТРИК
Сумська обл., Липоводолинський рай-
он. Звертатись за тел. 067 114 99 76, 
067 115 11 23

ЕЛЕКТРОМОНТЕР З РЕМОНТУ  
І ОБСЛУГОВУВАННЯ  
4-го РОЗРЯДУ
Гадяцький елеватор. Полтавська обл. 
Звертатись за тел. 053 542 04 20

ЗВАРЮВАЛЬНИК
Сумська обл., Липоводолинський рай-
он. Звертатись за тел. 067 115 11 23,  
067 114 99 76

СЛЮСАР КВПіА 4-го РОЗРЯДУ
Гадяцький елеватор. Полтавська обл. 
Звертатись за тел. 053 542 04 21

ВОДІЙ
Харківська обл., Коломацький рай он. 
Звертатись за тел. 067 155 13 49

ВОДІЙ БЕНЗОВОЗА
Чернігівська обл.,  
Борзнянський район,  
Звертатись за тел. 050 430 39 06

Сумська обл.,  
Липоводолинський район.  
Звертатись за тел. 067 114 99 76

МАШИНІСТ ТЕПЛОВОЗА
Гадяцький елеватор. Полтавська обл. 
Звертатись за тел. 053 542 04 20

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ
Харківська обл., Коломацький район. 
Звертатись за тел. 067 155 13 49

ВАНТАЖНИК
Харківська обл., Коломацький  
район, насіннєвий завод. Звертатись 
за тел. 067 155 13 49
Ворожбянський КХП, Харківська 
обл. Звертатись за тел. 099 522 58 37

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

ШАНОВНІ 
ОРЕНДОДАВЦІ!
Нагадуємо, що наші приймальні працюють у населених 

пунктах, де підприємства Групи АГРОТРЕЙД обробля-
ють землю. 

Прийом ведеться регулярно. Зустрічі з людьми прово-
дять не лише місцеві керівники підприємств холдингу, а й 
представники центрального харківського офісу.

Для нас важливо налагодити тісний діалог, отриму-
вати від вас зворотній зв’язок, дізнаватись про потре-
би та сподівання. Це потрібно, щоби знайти спільні 
шляхи розв’язання проблем і подолання труднощів.

РОЗКЛАД РОБОТИ ПРИЙМАЛЕНЬ  
У ВАШОМУ НАСЕЛЕНОМУ ПУНКТІ 
ШУКАЙТЕ НА ІНФОРМАЦІЙНИХ 
СТЕНДАХ ГРУПИ АГРОТРЕЙД АБО 
ДІЗНАВАЙТЕСЬ В ОФІСАХ НАШИХ 
ПІДПРИЄМСТВ.

ПРИХОДЬТЕ АБО ЗВЕРТАЙТЕСЬ  
НА ГАРЯЧУ ЛІНІЮ:

0 800 30 10 70

МИ ВІДКРИТІ ДЛЯ ЗВЕРНЕНЬ, 
НАМ НЕБАЙДУЖІ ПРОБЛЕМИ 
ТЕРИТОРІЙ, НА ЯКИХ МИ 
ПРАЦЮЄМО!


