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БІБЛІОТЕКИ ОТРИМУЮТЬ  
КНИГИ ДЛЯ ДІТЕЙ І ДОРОСЛИХ
Благодійний Фонд Всеволода Кожемяка «Укра-
їна ХХІ» та Група АГРОТРЕЙД продовжують 
проект «Нова бібліотека».

У Групі 
АГРОТРЕЙД 
відбулась се-
рія зустрічей, 
під час яких 
співробітники 
та керівники 
спланували 
розвиток ком-
панії на най-
ближчі роки.

Це свято традиційно підсумовує працю аграріїв, 
завершує хліборобський рік, сповнений хвилю-
ваннями й турботами про врожай. Святкування 
Дня працівника сільського господарства – це 
щире визнання благородної праці хліборобів. с. 6–7 
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Від виходу минулого номеру газети минув 
місяць. За цей час ми відсвяткували кілька 
важливих свят. 

По-перше, це День працівника сільського 
господарства, свято, до якого причетні близь-
ко 10 мільйонів українців, тобто приблизно 
чверть наших громадян. Це і люди, які пра-
цюють в аграрних компаніях або самостій-
но займаються фермерством, і люди, що жи-
вуть в селах та здають свої земельні ділянки в 
оренду. Серед вас дуже багато і тих, і інших. 
Саме ви формуєте одну з найважливіших га-
лузей нашої економіки. 

Група АГРОТРЕЙД працює з закордонни-
ми партнерами з Європи, Азії, інших конти-
нентів. Нам краще за інших відомо, що укра-
їнську сільськогосподарську продукцію зна-
ють у всьому світі. Без перебільшення можна 
сказати, що Україна годує світ. 

Вітаю вас із вашим святом, бажаю гарних 
врожаїв і дякую за натхненну працю.

День волонтера – міжнародне свято, яке в 
останні роки стало для нас особливо актуаль-
ним. Це свято людей, готових жертвувати ча-
сом, грошима, життям заради блага інших.

Серед волонтерів є митці і бізнесмени, жур-
налісти і військові, люди різних професій, з 
різним життєвим досвідом, які, попри те, ма-
ють спільні цінності і переконання.

Волонтерство – ознака зрілості суспіль-
ства, і ми можемо заслужено пишатись тим, 
що українське громадянське суспільство, та-

ке юне, уже демонструє правильний характер: 
здатність до співчуття, активність, душевну 
щедрість.

І дуже символічно, що слідом за Днем во-
лонтера, 6 грудня, Україна святкує День 
Збройних сил, які отримали сьогоднішню си-
лу великою мірою завдяки волонтерам – ци-
вільним і військовим. Українські воїни сьо-
годні тримають ворога на лінії розмежуван-
ня і захищають нас і наші родини від страхіть 
війни ціною власного здоров’я і життя. Не-
має слів, які повною мірою могли б віддячити 
нашим бійцям. Схиляю голову перед їхньою 
жертвою, силою і відвагою.

Працелюбність, мирний труд на землі, не-
байдужість, волелюбність, готовність взя-
ти зброю і встати на захист своєї землі – ри-
си, які притаманні з давніх часів україн-
цям, – сьогодні проявляються дуже яскраво  
і переконливо. Це не порожні слова, це –  
дійсність.

Вітаю вас! Шануймося, 
бо ми того варті!

ВСЕВОЛОД КОЖЕМЯКО, 
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР  

ГРУПИ АГРОТРЕЙД

ДОРОГІ ДРУЗІ, 
КОЛЕГИ, ПАРТНЕРИ.

Співробітники Фонду бага-
то спілкуються з мешканцями 
сіл, які скаржаться, що не ма-
ють доступу до якісної літерату-
ри. Тому з минулого року Група 
АГРОТРЕЙД разом із благодій-
ним фондом «Україна XXI» по-
чали проект «Нова бібліотека».  
У селах нові надходження до бі-
бліотечних фондів практично від-
сутні. Метою цього проекту є роз-

виток сільських бібліотек та заку-
півля для мешканців сіл необхід-
них книг для навчання й дозвіл-
ля. Це й енциклопедії для дітей,  
і освітні книги для дорослих,  
і класичні літературні твори. 

У минулому році 18 бібліотек у 
Харківській, Сумській, Полтав-
ській та Чернігівській областях 
отримали нові книги. Особливу 
увагу приділили українській про-

зі, придбавши для бібліотек най-
кращі твори сучасних авторів, се-
ред яких – книги Ірени Карпи,  

Анатолія Дністро-
вого, Юрія Вин-
ничука, Андрія 
Л ю б к и ,  Та р а с а 
Прохаська. 

Ц ь о г о  р о к у 
книги отримали 
понад десять бі-
бліотек Чернігів-
ської, Сумської, 
Харківської та 
Полтавської об-

ластей. Як і минулого року, ак-
цент зробили на сучасній україн-
ській прозі. 

БЛАГОДІЙНІСТЬ

БІБЛІОТЕКИ ОТРИМУЮТЬ  
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Благодійний Фонд Всеволода Кожемяка 
«Україна ХХІ» та Група АГРОТРЕЙД продовжу-
ють проект «Нова бібліотека».



«Холдинг потрапив до ви-
щої ліги української логіс-
тики. Доклавши серйозних 
зусиль, ми отримали до-
ступ до парку вагонів Цен-
тру транспортної логістики 
«Укрзаліниці», – прокомен-
тував начальник відділу ло-
гістики Групи АГРОТРЕЙД 
Олексій Вінник. – Ми по-
дали документи, пройшли 
перевірку, отримали ваго-
ни і, нарешті, відвантажили 
маршрут з Ворожбянського 
елеватора. Станція Ворожба 
має першу категорію, тобто 
можливість отримувати 15 
маршрутних залізничних 
складів на місяць. Завдяки 
цьому ми зможемо значно 

підвищити оборотність еле-
ватора», – додав він.

На Ворожбянському еле-
ваторі провели технічну 
модернізацію: встанови-
ли додаткові транспорт-
ні галереї для збільшення 
швидкості завантаження – 
тепер зерно у вагони пода-
ється з двох точок.

Крім того, побудували 
залізничну вагову під точ-
кою завантаження, встано-
вивши сучасні ваги з тензо-
метричними датчиками. Це 
дозволяє одночасно прово-
дити процеси завантажен-
ня та зважування.

На елеваторі провели ре-
конструкцію залізничного 

полотна, подовживши ви-
ставкову колію і створив-
ши додаткову можливість 
для маневру. Завдяки цьо-

му Ворожбянський елева-
тор може прийняти більше 
вагонів на своїй території.

Нагадаємо, що на по-

чатку листопада Черні-
гівський елеватор Групи 
АГРОТРЕЙД став марш-
рутним.

ЖНИВА
Завдяки якісній організа-

ції і наполегливій праці хол-
динг завершив жнива вже 
10 листопада, а  решту по-
льових робіт – 20 листопа-
да. «Жнива пройшли успіш-
но, всі працювали зла-
годжено і зробили все дуже 
швидко: зібрали врожай, 
обробили ґрунт, внесли до-
брива. Використовували не 
лише власну техніку, а ще 
й орендували велику кіль-
кість комбайнів і машин», – 
розповів головний агроном 
Групи АГРОТРЕЙД Олек-
сандр Овсяник.

Цього року українські 
аграрії зазнали проблем 
через літню посуху, яка 
негативно вплинула на всі 
посіви. «У червні всі куль-
тури добре розвивалися, 

мали велику вегетативну 
масу та велику кількість 
насіння, але через посуху 
рослини втратили свій по-
тенціал», – зазначив він.

Клімат постійно зміню-
ється, стає все більш спе-
котним, і холдинг ретель-
но враховує фактори ри-
зику. Обираючи насіння 

для посіву, фахівці компа-
нії перш за все звертають 
увагу на стійкість до по-
сухи й обирають гібриди 
з відповідними показни-
ками.

Жнива завершені, зима 
для аграріїв – це час ана-
лізувати, як пройшов сіль-
ськогосподарський сезон, 

робити висновки й скла-
дати плани на наступний 
рік. 

ОЗИМІ
Група АГРОТРЕЙД за-

сіяла озиминою понад 23 
тис. га. Основними куль-
турами стали ріпак і пше-
ниця. Ріпак займає площу 

близько 6 тис. га – майже 
вдвічі більше, ніж мину-
лого року. Пшеницею за-
сіяли понад 17 тис. га. Під 
час посівної озимих при-
рода засмутила аграріїв: 
умови були несприятли-
ві через брак продуктив-
ної вологи в ґрунті.  Але в 
холдингу вирішили не від-
кладати посівну.

«Земля була абсолютно 
суха. Але чекати, поки пі-
дуть дощі, а потім засіва-
ти в дуже прискореному 
режимі, не було сенсу, – 
розповів Овсяник. – Ми 
сіяли одразу з додаванням 
добрив. Провели роботи в 
оптимальні строки, зро-
били все вчасно, сподіва-
ючись, що насіння буде 
лежати в стані спокою, а 
коли підуть дощі, воно зі-
йде і все буде добре. І наші 
надії виправдались. Роз-
витку озимих посприяла 
тепла осінь, вони ввійш-
ли в зиму в гарному ста-
ні», – підсумував голов-
ний агроном.

АГРОНОВИНИ

ВОРОЖБЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР  
ВІДВАНТАЖИВ ПЕРШИЙ МАРШРУТ 

ПОЛЬОВІ РОБОТИ ПРОВЕДЕНІ  
В НАЙКОРОТШІ СТРОКИ

3

Наприкінці жовтня ТОВ «Ворожбян-
ський КХП», розташований в Сумській 
області, зробив першу маршрутну від-
правку кукурудзи, тобто завантажив  
54 вагони-зерновози за дві доби.

Цієї осені всі 
агропідриємства 
холдингу працю-
вали з рекорд-
ною  швидкістю. 
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СПІВРОБІТНИКИ ГРУПИ АГРОТРЕЙД РОЗРОБИЛИ 
СТРАТЕГІЮ РОЗВИТКУ НА НАЙБЛИЖЧІ СІМ РОКІВ

У Групі АГРОТРЕЙД відбулась серія зустрічей, під час яких 
співробітники та керівники спланували розвиток компанії 
на найближчі роки. У минулому році АГРОТРЕЙДу виповни-

лося 20 років. Це якраз той етап, на якому 
треба озирнутись назад, проаналізувати іс-

торію розвитку та вирішити, куди компанія буде 
рухатись далі. У Групі АГРОТРЕЙД добре розу-
міють, що будь яка компанія, яка планує ще дов-
го працювати на аграрному ринку, повинна мати 
чіткий план та стратегію свого розвитку. Саме то-
му цей рік став роком розробки місії, цінностей та 
стратегічного плану на найближчі 5-7 років.

Плани на майбутнє розробляли за участю спів-
робітників всіх відділів та підприємств на спеці-
альних зустрічах в рамках однієї великої страте-
гічної сесії. Загалом усі зустрічі були розділені на 
три великих етапи, у яких змогли взяти участь 
більше ста людей, що працюють у офісі керую-
чої компанії, на сільськогосподарських підпри-
ємствах та елеваторах. В процесі стратегічної се-
сії люди розділились на 7 груп, кожна з яких за-
ймалася розробкою стратегії для окремого на-
прямку бізнесу або аспекту діяльності компанії. 
Серед груп були представники елеваторного на-
прямку, головні агрономи та керівники сільсько-
господарських підприємств, юристи, фінансисти, 
спеціалісти земельного відділу та інші. Головним 
завданням зустрічей було створення умов, за яких 
співробітники різних відділів та напрямків бізне-
су можуть разом аналізувати аспекти, що заважа-
ють компанії розвиватися, та пропонувати шляхи 
розвитку, покращення існуючих або введення но-
вих процесів.

Дуже продуктивно працювала група агрономів, 
адже холдинг управляє 70 тисячами гектарів зем-
лі. В рамках своєї зустрічі вони вирішували, які 
технології будуть пріоритетними для компанії та 
для галузі в цілому, у що треба інвестувати в пер-
шу чергу, які ресурси необхідні для розвитку рос-
линницького напрямку Групи АГРОТРЕЙД.
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НОВІ МЕБЛІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО САДКА В КІПТЯХ
Вже не перший рік Група АГРОТРЕЙД  
проводить конкурс соціальних проектів  
«Громадотворець».

Нещодавно він пройшов у се-
лі Кіпті Чернігівської облас-

ті. Переможцем конкурсу стала 
директорка місцевого дитсадка з 
проектом по закупівлі меблів.

За результатами голосування Гру-
па АГРОТРЕЙД та Благодійний 
Фонд Всеволода Кожемяка «Украї-
на ХХI» придбали яскраві та якісні 
дитячі ліжка й шафки. Передавання 
меблів відбулося на свято осені, на 
якому були присутні дітлахи та їхні 
батьки. Загалом у ньому виховуєть-
ся близько тридцяти дітей. 

Секретарка Кіптівської ОТГ  
Віта Миколаївна Кучма подякувала 
АГРОТРЕЙДу за сприяння в роз-
витку громади, адже це вже не пер-
ший проект, до якого долучається 

холдинг. Була проспонсована міс-
цева футбольна команда «Прогрес», 
для якої придбали уніформу гравців 
й оплатили поїздки на змагання. 
Також на святкування Дня Кіптів-
ської ОТГ холдинг запросив відо-
мого співака Олександра Кварту.

Хоча в Кіптях проект «Громадо-
творець» Група АГРОТРЕЙД по-
чала проводити лише цього року, 
конкурс надихнув місцевих жите-
лів, і частина мешканців вже з не-
терпінням очікує наступного року, 
щоб подати нові проекти та про-
позиції. Кожен із них відчуває, що 
може самостійно впливати на роз-
виток громади, втілювати рішен-
ня, які дійсно принесуть користь 
багатьом односельчанам.

Так само збиралася група керівників елева-
торного напрямку бізнесу. У цьому сегменті 
Група АГРОТРЕЙД уже давно є одним із лі-
дерів в Україні. За підсумками минулорічно-
го рейтингу провідного видання Лендлорд, 
АГРОТРЕЙД займає восьме місце в Україні за 
елеваторними потужностями. Співробітники 
вирішували, як можна покращити показники 
енергоефективності та швидкості відвантажу-
вання, яких інвестицій потребують модерніза-
ція елеваторів, розвиток логістики і оптиміза-
ція управління.

Спеціалісти земельного відділу обговорю-
вали ефективне управління земельним бан-
ком Групи, відносини з орендарями та розви-
ток соціальних проектів на тих територіях, де 
АГРОТРЕЙД орендує землю.

В межах заходу співробітниками було розро-
блено стратегію розвитку Групи. У ході інтен-
сивних дискусій були сформульовані місія, ці-
лі та цінності, на які спиратиметься команда 
АГРОТРЕЙД в найближчі роки.

Причому важлива не лише наявність страте-
гії, але і той факт, що це – результат колектив-
ного мислення. Кадровий кістяк АГРОТРЕ-
ЙДу – справжні професіонали, досвід і знання 
яких необхідно використовувати максимально 
ефективно, що і є основою кадрової політики 
холдингу.

«У всіх наших співробітників є величезний 
потенціал і при правильному управлінні ко-

жен із них здатен зробити дуже багато, має по-
трібні компетенції та хоче внести свій вклад 
у розвиток компанії. Я впевнена, що з такою 
командою ми досягнемо усіх поставлених ці-
лей,»– підкреслила директор з фінансової та 
операційної діяльності Групи АГРОТРЕЙД 
Олена Ворона.

За словами модератора заходу Даніели Пуер-
тас: «Світова практика показує, що стратегічна 
сесія є найбільш ефективним інструментом ви-
значення стратегічних цілей бізнесу і розробки 
плану дій для їх реалізації. Стратегічне плануван-
ня допомагає сформувати довготерміновий план 
розвитку та організаційну модель компанії».

ДІАЛОГ З ГРОМАДОЮ
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ВІТАЄМО З ДНЕМ ПРАЦІВНИКА 
Це свято традиційно 
підсумовує працю агра-
ріїв, завершує хлібороб-
ський рік, сповнений 
хвилюваннями й турбо-
тами про врожай.

Святкування Дня працівника сільського госпо-
дарства – це щире визнання благородної пра-

ці хліборобів. Від аграрного сектору залежить екс-
портний потенціал України, її добробут і подаль-
ший розвиток. 

Завдяки наполегливій праці аграріїв Україна ві-
діграє значну роль у забезпеченні продовольством 
усього світу. Група АГРОТРЕЙД є одним з лідерів 
української аграрної галузі.  І найбільше багатство 
компанії – це люди, які своєю плідною працею 
живлять українську ниву. З нагоди Дня праців-
ника сільського господарства холдинг нагородив 
найкращих працівників.

В Агрокластері-1 нагороди вручили трактори-
стам Євгенію Матрюхіну й Олександру Остап-
ченку. Серед працівників Агрокластера-2 найкра-
щими визнали трактористів Євгена Приходька та 
Івана Гончаренка, водіїв Сергія Мельника, Івана 
Василенка, Сергія Олійника та завідувача складу 
Сергія Гузіва. Під час святкування працівниками 
Агрокластера-3 нагороди вручили трактористам Ва-
силю Бардакову й Сергію Чумакову. В Агрокласте-
рі-5 відзначили водія Анатолія Вовка, трактористів 
Володимира Лукаша й Василя Сича. Серед праців-
ників Агрокластера-6 нагородили водія Володи-

мира Третяка. В Агрокластері-7 нагороди від хол-
дингу дістали водій Сергій Волосяний і тракторист  
Віктор Марющенко.

Відзначили найкращих співробітників і на еле-
ваторах Групи АГРОТРЕЙД. На Близнюківському 
КХП нагороду вручили старшому техніку-лаборан-
ту Аллі Сулімі, на Ворожбянському КХП – слюса-
рю-ремонтнику Олександру Чижику; на Гадяцько-
му елеваторі – апаратнику оброблення зерна Васи-
лю Тимші; на Дворічанському елеваторі – апарат-
нику оброблення Олександру Сердюку; на Зачепи-
лівському ХПП електрогазозварювальнику Сергію 
Дрьомову; на Коломацькому ХПП – начальнику 
виробничо-технічної лабораторії Олені Осіповій; 
на Купянському КХП – машиністу зернових за-
вантажувально-розвантажувальних машин Надії 
Альошкіній; на Чернігівському елеваторі – апа-
ратнику оброблення зерна Андрію Архиповичу; на 
СТОВ «Доч-Хліб» – майстру зміни Віктору Дусю.

Ми вітаємо і висловлюємо шану 
всім, хто з року в рік забезпечує  
стабільний розвиток компанії та 
аграрного сектора в цілому.  
Дякуємо вам за любов до землі, 
небайдужість і працьовитість!

Нагороджено Суліму Аллу (Близнюківський КХП)

Нагороджено Василенка Івана, Гончаренка Івана, Гузіва Сергія, Мельника  
Сергія, Олійника Сергія (Агрокластер-2)

Нагороджено Третяка  
Володимира (Агрокластер-6)

Нагороджено Дрьомова Сергія  
(Зачепилівське ХПП)

Нагороджено Сердюка Олександра  
(Дворічанський елеватор)

Нагороджено Сича Василя, Вовка Анатолія, 
Лукаша Володимира (Агрокластер-5)

Нагороджено Чижика Олександра (Ворожбянський КХП)
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СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА!
ДО ПРИВІТАНЬ НА СТОРІНКАХ «ЗЕЛЕНОГО 
КЛИНУ» ПРИЄДНАЛИСЯ ГОЛОВИ СІЛ І СЕЛИЩ, 
У ЯКИХ АГРОТРЕЙД ОБРОБЛЯЄ ЗЕМЛЮ.
Надія Гончарук, голова Петро-Іванівської  
сільської ради (Харківська область):

Щиро вітаю аграріїв з професійним святом! Завдяки ва-
шій праці, вашим зусиллям і наполегливості живе се-
ло, розвивається країна. Ваші працьовиті руки, природ-
на мудрість і багатий досвід є запорукою дбайливого став-
лення до землі. Бажаю вам високих урожаїв, та щоб усе в 
житті і в роботі складалося якнайкраще. Ми вдячні Групі 
АГРОТРЕЙД, яка дбає про розвиток нашого села. Питання,  
з якими ми звертаємось, вирішуються без проблем. 

Світлана Васильєва, голова Рев`якінської  
сільської ради (Полтавська область): 

Найголовніше для аграріїв – щоб сонце світило і нива ро-
дила! Бажаю вам усього найкращого, успіхів у роботі, здо-
ров’я і благополуччя. Ми високо цінуємо, що на нашій те-
риторії працює товариство «Агріпорт-Норд», яке є части-
ною Групи АГРОТРЕЙД. Ми вдячні, що нас підтримують 
у міру можливостей, допомагають технікою, організовують 
дозвілля для мешканців села. Нам хотілося б розвивати й 
поширювати співпрацю, щоб люди завжди відчували – тут 
працює дійсно велика і стабільна компанія. 

Олексій Коркішко, староста села Розбишівка 
(Полтавська область):

Нехай в усьому щастить! На землі нелегко працювати, тож 
нехай природні стихії обходять стороною поля, а родини 
живуть у сімейному затишку, щасті, благополуччі та при до-
брому здоров’ї! З АГРОТРЕЙДом співпрацюємо вже давно, 
завдяки цьому Розбишівка розвивається. Наприклад, наша 
медична амбулаторія – одна з найкращих у районі. Постій-
ну допомогу відчувають школа і школа-інтернат. Люди ба-
чать результати співпраці й дуже ними задоволені.

Іван Хекало, староста села Московське  
(Сумська область):

Хочу побажати аграріям тихого вітру, теплого сонця і гар-
них урожаїв. Нехай все складається на краще! Нехай вам ща-
стить в усьому! Ми постійно співпрацюємо з АГРОТРЕЙ-
Дом. З нагоди цього свята компанія організувала концерт. 
Велика подяка, що знайшли можливість привітати людей. 
Це приклад того, як можна завжди знаходити спільну мову 
та дбати про інтереси громади. 

Григорій Валюх, голова Саївської сільської ради 
(Сумська область):

Бажаю вам здоров’я, щастя, успіхів! З нагоди свята Гру-
па АГРОТРЕЙД підтримала проведення концерту в нашо-
му селі. Крім того ми ведемо тісну співпрацю у сферах бла-
гоустрою, наданні послуг населенню, розвитку освіти.  

Сергій Малець, голова Олишівської ОТГ  
(Чернігівська область):

Бажаю аграріям успіхів у роботі, а компанії АГРОТРЕЙД – 
ефективного розвитку. Нам хотілося б налагодити ще більш 
тісний контакт, адже ми переконались, що співпрацюючи, 
врешті-решт можна вирішити все.

Андрій Євтушенко, голова Халимонівської  
сільської ради (Чернігівська область):

Бажаю великих здобутків, наснаги і здоров’я, щоб було ба-
жання жити й працювати! Зараз в нас дуже тісна співпраця з 
АГРОТРЕЙДом. Зізнаюсь, навіть не очікував такого порозу-
міння. Останнім часом я дуже задоволений. Наприкінці ро-
ку намітимо спільні плани на майбутнє. Відчувається, що все 
зможемо реалізувати. 

Володимир Кучма, голова Кіптівської ОТГ  
(Чернігівська область):

Щоб вчасно йшли дощі і ниви рясно колосились, дарую-
чи людям смачний коровай. Бажаю здоров’я, успіхів і дбай-
ливого ставлення до землі! Ми щиро дякуємо АГРОТРЕ-
ЙДу за співпрацю, підтримку й розуміння.

Леонід Вдовенко, сільський голова Куріньської 
сільської ради (Чернігівська область):

Аграрії взяли на себе почесну турботу – працювати на 
землі і годувати країну, примножувати її  добробут. Адже з 
маленького хлібного зернятка починається потужність і си-
ла нашої держави. Бажаю успіхів у виробництві і сталого 
розвитку. Ми дуже вдячні за співпрацю й допомогу, яку на-
дає АГРОТРЕЙД нашому селу.

Нагороджено Архиповича Андрія (Чернігівський елеватор)  
і Дуся Віктора (елеватор Доч-Хліб)

Нагороджено Осіпову Олену (Коломацьке ХПП)

Нагороджено Остапченка 
Олександра, Матрюхіна  
Євгенія (Агрокластер-1)

Нагороджено Тимшу Василя  
(Гадяцький елеватор)

Нагороджено Бардакова Василя 
(Агрокластер-3)

Нагороджено Марющенка  
Віктора (Агрокластер-7)

Нагороджено Альошкіну Надію 
(Куп`янський КХП) 



Ми продовжуємо розпо-
відати про видатні місця та 
пам’ятки архітектури в тих 
районах, де обробляє землю 
Група АГРОТРЕЙД. Цього 
разу мова йтиме про собор 
Різдва Богородиці в Козель-
ці. Це найстаріша та найкра-
сивіша будівля в місті. Істо-
рія його створення пов’яза-
на з родиною Розумовських. 

На початку XVIII сторіч-
чя Олексій Розум – звичай-
ний хлопець із козацького 
села Лемеші, що неподалік 
від Козельця, – співав у цер-
ковному хорі. Він мав чудо-
вий голос. Хлопчика помі-
тив полковник Федір Ви-
шневський і запропонував 
поїхати до столиці. У Пе-
тербурзі Олексій потрапив 

до придворного хору. Гар-
ний хорист дуже сподо-
бався цесарівні Єлизаве-
ті Петрівні – майбутній 
цариці. Вона призначила 
Олексія спочатку управи-
телем одного з царських 
маєтків, а згодом гоф-ін-
тендантом, що керував 
усім майном царського 
двору. У 1744-му році він 
отримав титул графа, а 
ще через деякий час во-
ни з царицею Єлизаве-
тою таємно повінчалися.  
У 1756-му році Олек-
сія Розумовського було 
призначено російським 
фельдмаршалом.

Молодший брат Олек-
сія – Кирило Розумовський 
(1728–1803), – отримав 
блискучу європейську осві-
ту. Зважаючи на це та від-
повідно до бажання імпера-
триці, у 1746-му році Кири-
ла було призначено прези-
дентом Імператорської ака-
демії наук. Хлопцю на той 
час було 17 років. Коли йому 
було 22, його обрали гетьма-
ном Лівобережної України. 

Мати Розумовських – у 
минулому проста селянська 

жінка Наталка Розумиха – 
також отримала графський 
титул і звання придворної 
статс-дами. Вона стала іні-
ціаторкою будівництва ве-
личезного собору в Козель-
ці, який будували з 1752-го 
до 1763-го року. Керували 
будівництвом учні відомого 
архітектора італійського по-
ходження Бартоломео Ра-
стреллі – Андрій Квасов та 
Іван Григорович-Барський.

Храм створений з вико-
ристанням планувального 

рішення і декоративних еле-
ментів, притаманних україн-
ській архітектурі. Цей стиль 
нині називають козацьким 
бароко.

Поряд із собором у 1766 – 
1770 роках звели 50-метрову 
дзвіницю. З будь-якого шля-
ху до Козельця видно велич-
ний масив храму, що своїми 
банями неначе лине до неба. 
Він приводить поціновува-
чів архітектури в захват.

Собор має величний іко-
ностас. Ікони для нього, а 
також сам храм зсередини, 
розписали видатні україн-
ські художники XVIII ст. 
Григорій Стеценко та Іван 
Чайковський, яких запро-
сив на роботу до Козельця 
Кирило Розумовський.

За дві з половиною сот-
ні років собор Різдва Бо-
городиці пережив немало 
лиха. Найбільше дісталось 
йому у ХХ ст. від більшо-
виків і фашистів. Він був і 
табором для військовопо-
лонених, і конюшнею, і за-
готівельною конторою. Але  
врешті-решт його реставру-
вали і зараз храм є діючою 
церк вою.

ЗВАРЮВАЛЬНИК
Сумська обл., Липоводолинський  
район. Звертатись за  
тел. 067 115 11 23

8РІДНА ЗЕМЛЯ

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: 9313

ЮРИСТ
Полтавська обл. Звертатись  
за тел. 067 570 72 76

АГРОНОМ
Сумська обл. Звертатись  
за тел. 067 570 72 76
Полтавська обл. Звертатись  
за тел. 067 570 72 76

СПЕЦІАЛІСТ З ЕКОНОМІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ
Роз’їзний характер роботи  
(часті відрядження). Звертатись  
за тел. 067 570 72 76 (Водафон)

ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР
Чернігівська обл., Борзнянський район, 
елеватор «Доч-Хліб». Звертатись  
за тел. 067 500 52 47, 097 554 12 54

ЕНЕРГЕТИК
Сумська обл., Липоводолинський  
район. Звертатись за тел. 067 115 11 23
Чернігівський елеватор, Борзнянський 
район. Звертатись за тел. 067 500 52 47, 
097 554 12 54

ЕЛЕКТРИК
Сумська обл., Липоводолинський  
район. Звертатись за тел. 067 115 11 23

МЕХАНІК
Сумська обл., Путивльський район. 
Звертатись за тел. 099 772 83 70

ВОДІЙ БЕНЗОВОЗУ
Сумська обл., Липоводолинський  
район. Звертатись за тел. 067 115 11 23

Сумська обл., Путивльський район. 
Звертатись за тел. 099 772 83 70

ВОДІЙ (КАТЕГОРІЯ С)
Сумська обл., Путивльський район. 
Звертатись за тел. 099 772 83 70

ВОДІЙ НАВАНТАЖУВАЧА 
MANITOU LT
Сумська обл., Путивльський район. 
Звертатись за тел. 099 772 83 70

ТРАКТОРИСТ
Сумська обл., Путивльський район. 
Звертатись за тел. 099 772 83 70

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

ВЕЛИЧНЕ Й ВИТОНЧЕНЕ ДИВО  
У СТИЛІ КОЗАЦЬКОГО БАРОКО
Неймовірна пам’ятка архітектури при-
крашає районний центр Козелецького 
району Чернігівської області.


