
У НОВИЙ РІК –  
З АГРОТРЕЙДОМ 

І діти, і дорослі люблять 
цю казкову пору та ві-
рять, що вона створює 
дива та здійснює мрії
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АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ  
НА 2020-Й РІК
За китайським стилем 2020-й рік, що буде  
роком щура, настав 25-го січня.

Залишився позаду 2019-й рік, це перший номер газети в році,  
що настав. Він присвячений підбиттю підсумків, реалізованим  
проєктам та успішній спільній роботі протягом минулого року.



Це перший номер газети, який ви тримаєте 
у 2020-му році. Він майже повністю присвяче-
ний результатам минулого року, які ми отрима-
ли разом із вами.

Досягнень, якими ми можемо пишатись, 
так багато, що навіть про п’яту частину ми не 
змогли розказати на сторінках цього номера. 

Мені дуже приємно, що проєкт «Громадо-
творець», започаткований нами у 2018-му ро-
ці, розширює свою географію і знаходить все 
більший відгук серед громад. Своєю активною 
участю в конкурсі ви підтверджуєте готовність 
брати на себе відповідальність і змінювати своє 
життя на краще.

Усе більше дівчат і юнаків стають лауреата-
ми нашої стипендії «Обдарованість: у 2019-му 
році майже 200 талановитих, амбітних, напо-
легливих молодих людей отримали від АГРО-

ТРЕЙДу визнання своїх досягнень і зробити 
подальші кроки на шляху до успіху.

Великий успіх має проєкт «Нова бібліотека». 
Приємно спостерігати, як завдяки оновленню 
бібліотечних фондів, поповненню цікавою лі-
тературою - класичною і сучасною, художньою 
і науково-популярною - читання поволі знову 
стає звичною частиною дозвілля.

На наступних сторінках ви прочитаєте і про 
інші наші досягнення. Нам є чим пишатись, 
ми рухаємось в правильному напрямку - до 
розбудови партнерських стосунків, до профе-
сійних і особистих успіхів, до гармонії з собою і 
світом. Бажаю вам щастя і удачі в 2020-му році 
- разом із АГРОТРЕЙДом!

ВСЕВОЛОД КОЖЕМЯКО, 
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР  

ГРУПИ АГРОТРЕЙД
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ШАНОВНІ ДРУЗІ!

БАЖАЄМО ЩАСТЯ ТА УСПІХІВ  
У 2020-МУ РОЦІ!

Олена Ворона 
Директор з фінансів  
та операційної діяльності

Минулий рік був дуже інтенсив-
ним, сповненим викликів та мож-
ливостей. Ми пишаємося своїми 
здобутками та плануємо успішний 
2020-й рік.  

Бажаємо, щоб для кожного з вас 
цей рік став роком розвитку і вті-
лення бажань, щоб кожна ідея бу-
ла вдало реалізована. Нехай 2020-й 
стане роком важливих досягнень, 
нових перемог та впевненості у 
майбутньому!

Максим Лопін 
Директор департаменту  
планування й звітності

Бажаю всім стабільності та збіль-
шення достатку, щоб у кожну ро-
дину прийшов спокій та добробут. 

Олександр Овсяник 
Головний агроном

Бажаю всім миру, благополуч-
чя, душевної рівноваги та здоров’я. 
Нехай у 2020-му році природа буде 
щедрою та подарує гарну погоду й 
рясний урожай.  

Сергій Орлов 
Директор департаменту  
інформаційних технологій

Світ стрімко змінюється, та на-
віть у цифрову еру головними за-

лишаються знання й таланти. На-
ша компанія вже давно взяла курс 
на впровадження інновацій. Бажа-
ємо і вам вдало використовувати 
всі можливості, приймати ефек-
тивні рішення та успішно розвива-
тися.

Олександр Улановський 
Директор юридичного  
департаменту

Бажаю досягати успіхів та здійс-
нювати свої мрії в цьому році. Не-
хай щастить кожного дня, нехай 
удача буде поруч увесь рік!

Ярослав Свиридівський  
Директор департаменту 
зв’язків з громадськістю

Якомога більше щасливих подій 
вам у 2020-му році! Бажаю фінан-
сового зростання, цікавих ідей і за-
лізної мотивації для їх виконання! 
Нехай будуть вдалими всі ваші по-
чинання. 

Юлія Єфімова 
Директор департаменту  
персоналу

Бажаю вам щирих посмішок, 
радісних емоцій! Нехай 2020-
й рік подарує нові мрії та си-
ли, щоб їх втілити. Нехай збере-
же і примножить здоров’я, роз-
криє таланти і подарує справжнє  
щастя!

Олександр Павленко 
Директор департаменту  
внутрішньої торгівлі 

Нехай з вами завжди перебуває 
впевненість у власних силах та фі-
нансовий успіх. Бажаю невичерп-
ної енергії, наснаги та яскравих 
звершень!

Костянтин Ворона 
Директор виробничо- 
технічного департаменту 

Бажаю отримувати максималь-
не задоволення від життя й робо-

ти! Нехай у ваших домівках буде 
затишно та спокійно. Гарного на-
строю та міцного здоров’я вам і ва-
шим близьким! 

Андрій Бут 
Директор департаменту  
зовнішньої торгівлі 

Нехай перепони й труднощі 
стануть лише сходинками до успі-
ху та щастя. Нехай натхнення, 
удача та віра в себе будуть поруч 
щомиті!

Шановні читачі, ми дякуємо, що ви були з 
нами протягом минулого року, і сподіває-
мось, що ви залишитеся з нами і в цьому році. 
Керівництво Групи АГРОТРЕЙД вітає вас і ви-
словлює щирі побажання на 2020-й рік.



Для холдингу 2019-й  
рік став роком вдо-

сконалення логістичних 
можливостей. Тепер чо-
тири елеватори Групи: 
Чернігівський, Доч-Хліб, 
Ворожбянський і Гадяць-
кий, -  можуть здійснюва-
ти маршрутні відправки. 
Відповідним залізничним 
станціям «Укрзалізниця» 
присвоїла першу катего-
рію, що дає можливість 
відвантажувати з кожної 
до 15 маршрутів щоміся-
ця. Проведена робота від-
крила холдингу доступ до 
парку вагонів державного 
Центру Транспортної Ло-
гістики і дозволила опти-
мізувати вартість доставки 
зерна в порт. Підвищення 
швидкості відвантаження, 
разом із придбанням влас-
них вагонів, позитивно 
вплинуло на оборотність 
елеваторів і підвищило їх-
ню ефективність. Таким 

чином, клієнти елевато-
рів отримали відчутні пе-
реваги співпраці з Групою 
АГРОТРЕЙД.

У цьому сезоні холдинг 
продовжував удоскона-
лювати агротехнологію з 
метою зниження собівар-
тості продукції. Оптиміза-
ції витрат сприяли також  
оптимізація організацій-
ної структури (укрупнен-
ня підприємств), автома-
тизація процесів і впро-
вадження цифрових тех-
нологій. Розширився на-
прямок органічного зем-
леробства:  уведені в сіво-
зміну нові культури.

Протягом 2019-го року 
Група АГРОТРЕЙД оно-
вила парк техніки, дотри-
муючись принципу стан-
дартизації. Були придбані 
трактори й культиватори 
Case, посівні комплекси 
Pottinger. Загальна сума 
інвестицій у парк техніки 

та вагонний парк склала 
близько $ 3 млн. Уніфі-
кація техніки на підпри-
ємствах Групи дозволить 
оптимізувати витрати на 
технічне обслуговування, 
ремонт і навчання персо-
налу.

У рамках програми фор-
мування кадрового ре-
зерву Група АГРОТРЕЙД 
організувала та провела 
«Агрошколу» для студен-
тів і випускників аграр-
них навчальних закладів. 
Навчання складалося з те-
оретичної та практичної 
частини: лекцій і роботи 
в полях. Лекторами і на-
ставниками були досвід-
чені агрономи холдингу. 
Найкращі студенти «Агро-
школи» стали співробіт-
никами Групи.

Протягом минулого ро-
ку холдинг приділяв знач-
ну увагу корпоративній 
соціальній відповідаль-

ності:  загалом було реа-
лізовано 276 соціальних 
проєктів. Із них 67 спря-
мовано на розвиток осві-
ти: це підтримка дитсад-
ків і шкіл, стипендіальний 
проєкт «Обдарованість», 
покликаний підвищи-
ти навчальну мотивацію 
школярів. У рамках про-
грами майже 200 школя-
рів отримали стипендію 
від Групи АГРОТРЕЙД.

73 проєкти реалізовано 
у сфері культури. Серед 
них  - участь в організації 
свят і фестивалів різних 
рівнів, підтримка музеїв, 
творчих колективів та бі-
бліотек. Зокрема, вже дру-
гий рік у рамках проєкту 
«Нова бібліотека» Група 
АГРОТРЕЙД забезпечує 
сільські бібліотеки книга-
ми сучасних українських 
авторів, класичною та ен-
циклопедичною літерату-
рою.

48 проєктів сприяли 
розвитку інфраструктури 
та благоустрою територій 
у селах, а ще 57 проєктів 
реалізовані в рамках на-
прямку «Молодь і спорт». 
Сюди увійшли проєк-
ти з підтримки сільських 
спортивних команд, про-
ведення турнірів і зма-
гань, забезпечення участі 
спортсменів у міжнарод-
них змаганнях, організа-
ція змістовного дозвілля 
сільської молоді.

31 проєкт реалізовано у 
сфері медицини: допомо-
га сільським амбулаторі-
ям, зокрема - забезпечен-
ня їх сучасним обладнан-
ням. 

Також Група АГРО-
ТРЕЙД приділяє вели-
ку увагу індивідуальним 
зверненням своїх орендо-
давців, і в рамках таких 
звернень було надано не-
обхідну людям допомогу.

АГРОНОВИНИ

МАСШТАБНИЙ ПРОЄКТ ЩОДО ПОСИЛЕННЯ ЛОГІСТИКИ, 
ВДОСКОНАЛЕННЯ АГРОТЕХНОЛОГІЇ, ОНОВЛЕННЯ ПАРКУ 
ТЕХНІКИ, БІЛЬШЕ 270 СОЦІАЛЬНИХ ПРОЄКТІВ –  
ГРУПА АГРОТРЕЙД ПІДБИЛА ПІДСУМКИ РОКУ
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СВЯТА З АГРОТРЕЙДОМ 
ЗАПАМ’ЯТАЛИСЯ НАДОВГО

У компанії свята вважають 
доброю нагодою не ли-

ше для створення позитивних 
емоцій, а й для активного спіл-
кування. Під час таких нефор-
мальних зустрічей у кожного є 
можливість поставити запитан-
ня представникам холдингу чи 
звернутися по допомогу. А для 
холдингу це гарна нагода нала-

годити діалог і дослухатися до 
кожної людини.

У 2019-му році Дні АГРО-
ТРЕЙДу запам’яталися висту-
пами переможця першого се-
зону шоу «Голос країни» Івана 
Ганзери. Незрячий співак довів 
усім, що немає нічого неможли-
вого, якщо вірити в перемогу й 
робити все для здійснення своєї 

мрії. Він щиро ділиться своїм та-
лантом. Його виступи – своєрід-
ний урок мужності, його життя 
– яскравий приклад наполегли-
вості й цілеспрямованості.

Мистецтво Івана Ганзери ні-
кого не залишило байдужим, 
зворушило глибиною виконан-
ня, створило неповторну атмос-
феру.

Олена Воро-
на, директор 
з фінансів 
та операцій-
ної діяль-
ності Групи 
АГРОТРЕЙД:

Перший місяць 
року – це саме той час, коли треба озир-
нутися назад, згадати зроблене за остан-
ні 12 місяців, уважно проаналізувати по-
милки та зробити правильні висновки на 
майбутнє. Зараз є час трошки перепочи-
ти, поставити  цілі на майбутнє та з но-
вими силами ставати до роботи.

2019-й для всіх аграріїв був непростим. 
Погодні умови не завжди були на нашо-
му боці, а цінові коливання на ринку за-
важали вигідніше продати зібраний уро-
жай. Проте висока мотивація, досвід та 
бажання працювати часто виявлялися 
сильнішими за несприятливі обставини. 
Нашим колегам вдавалося не лише до-
сягти запланованих показників урожай-
ності – що в несприятливих умовах вже 
є значним досягненням, – а й подекуди 
перевищити їх. Звичайно, не всім пла-
нам судилося здійснитися, але попереду 
весь 2020-й рік, у якому, сподіваємось, 
хороших новин буде більше.

Цей рік буде визначальним для аграр-
ного сектору, він буде роком викликів, 
глобальних змін та відповідальних рі-
шень. Без сумніву, головними критерія-
ми ефективного ведення бізнесу будуть 
прогресивні підходи до застосування 
агротехнологій та дбайливе ставлення до 
землі. 

Лідерами аграрної галузі будуть  
системні компанії, які:

- не залишають землю без обробітку;
-  створюють  робочі місця на селі;
-  дбають  про інфраструктуру  регіо-

нів, в яких  працюють. 
Громади, які зможуть  залучити до 

роботи на своїх територіях крупні та 
системні компанії з потужним ресурсом 
і серйозними намірами, компанії, які  
дають роботу, обробляють, вирощують 
і інвестують  в землю та в сільську інф-
раструктуру, виплачують  орендну пла-
ту, отримають надійного партнера і пер-
спективу сталого розвитку.

У сьогоднішніх умовах знайти компа-
нію, яка має великий досвід і добре ро-
зуміється на своїй справі, має запас міц-
ності і виконує домовленості з орендо-
давцями і зобов’язання перед всіма парт-
нерами, стає дедалі складніше. Група 
АГРОТРЕЙД і є саме таким партнером. 
Попри всі негаразди, компанія з року в 
рік відповідально дотримується домов-
леностей з орендодавцями.

Протягом минулого року, як і завжди, холдинг організовував яскраві 
Дні АГРОТРЕЙДу, а також допомагав організовувати Дні села.

Свято у с. Прохори Чернігівської області відбулося із дотриманням національних 
традицій

Співак Іван Ганзера у Панасів-
ському будинку культури  
(Сумська обл.)

Святкування у с. Курінь  
Чернігівської області 

У с. Мазівка Сумської області виступали  
юні артисти

У с. Рев’якине Сумської області глядачів  
розважали місцеві творчі колективи

ОЧІКУВАННЯ І ПЛАНИ  
НА 2020-Й РІК:  
НАДІЙНЕ ПАРТНЕРСТВО — 
ЗАПОРУКА СТАБІЛЬНОСТІ  
І УСПІХУ



5 РІДНА ЗЕМЛЯ

ПУТИВЛЬ. МАЛЕНЬКЕ МІСТО 
З ВЕЛИКОЮ ІСТОРІЄЮ
«В Путивлі-граді, вранці-рано, 
Співає плаче Ярославна. 
Як та зозуленька кує, 
Словами жалю додає...»

Тарас Шевченко, «Плач Ярославни»

Путивль розташований 
на березі річки Сейм у 

Сумській області. Це одне 
з найдавніших міст Украї-
ни. Це перлина Сумщини, 
місце, де відбувалися події 
героїчного літопису «Сло-
во о полку Ігоревім». Нині 
це аграрний край, зокре-
ма й у Путивльському ра-
йоні є підприємства Гру-
пи АГРОТРЕЙД – «Агрі-
порт-норд» і «Мир-12».

ГРАД ІЗ СТАРО-
ДАВНІХ ЛІТОПИ-
СІВ

Колись Путивль був по-
тужною фортецею Київ-
ської Русі, яка знаходилася 
між Чернігівським і Нов-
город-Сіверським князів-
ствами. Письмові джерела 
вперше згадують Путивль 
у 1146-му році, хоча деякі 
історики припускають, що 
місто заснував князь Воло-
димир у 988-му році.

На пагорбі над долиною 
розташоване городище лі-
тописного Путивль-гра-
ду. Під час розкопок було 
знайдено багато залишків 
оборонних споруд, оскіль-
ки за часів Київської Русі 
городище використовува-
лося для захисту від набі-
гів кочових племен. Також 
збереглися руїни дубових 
веж фортеці, висота однієї  
з яких сягала 27-ми метрів. 
За легендою, саме з цієї 
оборонної споруди князь 
Ігор виступив на половців. 
Звідси його дружина кня-
гиня Ярославна проводжа-
ла його в похід, тут же во-
на отримала сумну звістку 
про розгром війська. Плач 
Ярославни за чоловіком, 
який потрапив у полон, — 
один із найвідоміших ури-
вків «Слова о полку Ігоре-
вім». Не оминув цю тему і 
Тарас Шевченко, написав-
ши «Плач Ярославни».

Тепер на місці городища 

розбито парк і встановлено 
пам’ятник княгині, він від-
творює символ подружньої 
вірності, яким стала Ярос-
лавна. Пам’ятник встано-
вили у 80-ті роки минуло-
го століття, і він є одним із 
головних символів міста. За 
однією з легенд, складених 
про цей пам’ятник, якщо 
молодята доторкнуться до 
Ярославни, їхнє подружнє 
життя буде довгим і міцним.

АРХІТЕКТУРНІ 
ПАМ’ЯТКИ

Головною ж пам’яткою 
Путивля є Мовчанський 
монастир, заснований у 
1591-му році монахами-від-
людниками, які жили у 
Мовчанській пустелі за мі-
стом. Звідси й пішла наз-
ва пам’ятки. Спочатку мо-
настир був потужною фор-
тецею, де на початку XVII 
століття була розташова-
на резиденція Лжедмитра 
І. Цей відомий історичний 
персонаж, який певний час 
був царем Московської дер-
жави, до сходу на трон дея-
кий час жив в одній із веж 
Мовчанського монастиря. 
Зараз ця вежа перебудована 

у монастирську дзвіницю. 
До наших часів, на жаль, 
збереглися лише руїни ці-
єї колись могутньої будівлі 
– насипи, фрагменти стін, 
фундамент та декілька веж. 
Мовчанський монастирний 
комплекс складається з де-
кількох будівель:  церкви Іо-
ана Предтечі та собору Різд-
ва Богородиці. Спочатку 
культові монастирські спо-
руди були дерев’яними. Бу-
дівництво перших кам’яних 
церков відносять до початку 
XVII століття. Саме тоді був 
побудований головний храм 
– собор Різдва Богородиці. 

У Путивлі є ще один мо-
настир – Святодухівський. 
Це оригінальний культовий 
комплекс, що складаєть-
ся зі Спасо-Преображен-
ського собору, зведеного в 
1617-му році, і надвратної 
церкви-дзвіниці. Свого ча-
су це був дівочий монастир. 
Наприкінці XVII століття в 
одній з його келій тримали 
ув’язнену після стрілецько-
го бунту московську царів-
ну Софію. Собор побудова-
ний у давньоруському стилі, 
а всередині він прикраше-
ний розписом українських 

художників та різьбою по-
золоченого іконостасу. 

Є у місті будівля, яка вва-
жається шедевром укра-
їнського бароко – церква 
Миколи Козацького, по-
будована у 1737-му році за 
кошти жителів міста. 

У центрі міста знаходить-
ся Путивльський краєзнав-
чий музей. Він розташова-
ний у колишньому особня-
ку міського поміщика Івана 
Черепова. Серед тридцяти 
тисяч експонатів, представ-
лених у музеї, найбільш цін-
ною вважається шафа, що 
належала українському геть-
манові Івану Мазепі. Вражає 
великий дзвін, подарований 
Путивлю російським царем 
Михайлом Романовим. Та-
кож у музеї є крісло Лжед-
митра I. Найдавнішим екс-
понатом вважається череп 
бика, знайдений у Мовчан-
ському болоті,. Його щеле-
пи розписані малюнками 
давніх народів, які мешкали 
на цій території.

Ще однією цікавою Пу-
тивльською пам’яткою 
є будинок ремісничого 
училища, побудований у 
1886-му році на гроші ба-
гатого міського жителя 
Маклакова. Зараз у цій 
красивій модерній будівлі 
розмістився один із корпу-
сів сільськогосподарсько-
го технікуму.

У XIX столітті місто ста-
ло значущим центром тор-
гівлі. З тих часів залишила-
ся пам’ятка архітектури – 
Торгові ряди.



Мета «Громадотворця» 
– заохотити людей бу-

ти більш активними, брати 
участь у вирішенні місцевих 
проблем.

ЯК ЦЕ БУЛО
Конкурс проходив у кіль-

ка етапів. Спочатку відбу-
вався збір ідей, розробка і 
оформлення презентацій со-
ціальних проєктів. Щоб до-
помогти підготувати їх, за-
лучили Українську академію 
лідерства. Студенти й мен-
тори академії навесні їздили 
по селах, проводили тренін-
ги з проєктного менеджмен-
ту для всіх бажаючих.

Потім автори ідей готу-
вали презентації проєктів. 
Фінал конкурсу відбувався 
у вигляді громадських слу-
хань. Переможця обирали 
шляхом голосування. Бю-
джет на втілення проєкту, 
що переможе, складав 50 
тис. грн. Обов’язкова умова 
– автори мали долучатися до 
втілення своїх пропозицій.

«Громадотворець» згур-
тував людей, об’єднавши 
навколо розв’язання про-
блем. Порівняно з 2018-м 
роком на конкурс було по-
дано набагато більше про-
єктів», – розповів заступ-
ник директора Департа-
менту земельних відносин 
із соціальної роботи Групи 
АГРОТРЕЙД Олександр 
Парщик. «Дуже цікаві й 
прогресивні ідеї висувала 
молодь. Адже люди відчу-
ли, що завдяки конкурсу ма-
ють можливість вплинути 
на процеси, що відбувають-
ся на селі, отримати помітні 
результати», – зазначив він.

Для організаторів конкурс 

триває цілий рік: у деяких 
регіонах фінали відбулися 
ще влітку, а в деяких – восе-
ни. До того ж після обрання 
переможця розпочинається 
робота, що не дуже помітна 
для більшості, проте вкрай 
важлива, – це підготовка й 
узгодження фінансової та 
технічної документації. Цей 
етап може тривати декілька 
місяців 

НАЙУСПІШНІШІ І 
НАЙПОПУЛЯРНІШІ

У селі Курінь Чернігів-
ської області найбільше при-
хильників зібрала ідея ство-
рення центру дозвілля на ба-
зі Будинку культури. Авто-
ри проєкту запропонували 
встановити в клубі настільні 
теніс і футбол, більярдний 
стіл, аерохокей. Крім ігор, 
передбачили придбання му-

зичного центру зі світлови-
ми ефектами для святкових 
і розважальних заходів. Мо-
лодь брала активну участь у 
реалізації власного проєкту, 
допомагаючи облаштову-
вати комфортне й затишне 
місце для відпочинку.

Під час урочистого від-
криття, що відбулося восе-
ни, сільський голова Леонід 
Вдовенко висловив упевне-
ність, що змістовне прове-
дення часу сприятиме згур-
тованості підростаючого 
покоління, залученню мо-
лоді до спорту й корисного 
дозвілля, а також подяку-
вав АГРОТРЕЙДу за нада-
ну можливість впливати на 
розв’язання своїх проблем.

Заступник директора Ку-
ріньської школи Надія Гри-
ненко, якій молодь  довіри-
лапрезентувати проєкт у фі-
налі, розповіла, що робила 
це з особливим задоволен-
ням. Бо знає, як важливо ві-
дірвати підлітків від вулиці, 

від захоплення комп’ютер-
ною технікою та смартфо-
нами. «Сподіваюся, центр 
дозвілля сприятиме приязні, 
миру й дружбі наших вихо-
ванців і всієї молоді», – за-
значила вона.

У селищі Суха Грунь Сум-
ської області протягом 2019-
го року встигли відремонту-
вати ділянку старого водо-
гону, частково реалізувавши 
проєкт, який отримав най-
більше голосів. На фінал 
прийшло майже вдесятеро 
більше людей, ніж у 2018-
му році, зрозумівши, що мо-
жуть дійсно вплинути на си-
туацію.

Автор проєкту Ігор Губкін 
розповів, що питання із за-
міною труб було вже вкрай 
наболілим. «Водогін збуду-
вали ще в 1970-ті роки, на 
ділянці біля водонапірної 
вежі постійно траплялися 
прориви. Влітку замінили 
650 метрів труб на пласти-
кові, відремонтували п’ять 

оглядових водопровідних 
колодязів, замінивши в них 
крани і водозапірну армату-
ру, зробили капітальний ре-
монт ще одного колодязя. У 
2020-му році плануємо замі-
нити ще 150 метрів труб, від-
ремонтувати ще три коло-
дязя, усі матеріали для цьо-
го вже закуплені», – сказав 
Ігор Губкін. І додав, що ре-
монт проводили працівники 
«СК-Агро», підприємства, 
яке  входить до складу Гру-
пи АГРОТРЕЙД, з викорис-
танням власної техніки.

У Розбишівці Полтавської 
області до конкурсу поста-
вилися дуже серйозно. На 
фінал прийшло близько 200 
людей, відбулося палке об-
говорення. Основними пре-
тендентами на перемогу бу-
ли проєкти, що стосувалися 
навчальних закладів. Пере-
могла ідея створити шкільну 
їдальню. Проте пропозицію 
відремонтувати дах шко-
ли-інтернату також визнали 
дуже важливою, тому вона 
буде також реалізована, уже 
поза межами  конкурсу,  за 
рахунок соціального бюдже-
ту Групи АГРОТРЕЙД.

Мешканці Олишівки Чер-
нігівської області також 
сприйняли «Громадотво-
рець» як гарну нагоду по-
кращити умови для дозвіл-
ля. «Зібралось багато людей, 
виграв проєкт зі створен-
ня спортивно-тренажерно-
го залу. Дискусія була  дуже 
конструктивна й цікава, – 
згадує Олександр Парщик. 
– Обговорювали, які трена-
жери краще придбати, щоб 
сприяти реабілітації після 
найпоширеніших хвороб. 
Тобто люди ретельно  готу-
вались до конкурсу, щоб от-
римати бажаний результат».

Перелічені прикла-
ди – лише невелика ча-
стина проєктів конкурсу.  
АГРОТРЕЙД веде діяль-
ність у багатьох селах, тому 
географія «Громадотворця» 
постійно розширюється. 
Головним завданням проєк-
ту залишається виявлення 
та втілення важливих міс-
цевих ініціатив, підвищен-
ня активності людей та за-
лучення їх до покращення 
умов життя в селі.
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«ГРОМАДОТВОРЕЦЬ»:  
ЯК ПРОХОДИВ КОНКУРС У 2019-МУ РОЦІ

У селі Суха Грунь Сумської області відремонту-
вали ділянку старого водогону

Центр дозвілля у с. Курінь Чернігівської обл. 
відчинив свої двері для людей будь-якого віку

Куріньським школярам дуже сподобалося грати в настільний хокей  
(Чернігівська обл.) 

Вже другий рік поспіль у селах, де ведуть діяльність 
підприємства Групи АГРОТРЕЙД, відбувся конкурс соці-
альних проєктів «Громадотворець». Холдинг започатку-
вав його у партнерстві з Благодійним Фондом Всеволо-
да Кожемяка «Україна ХХІ».



ФОТОЗВІТ7

У НОВИЙ РІК – З АГРОТРЕЙДОМ
І діти, і дорослі люблять цю казко-
ву пору та вірять, що вона створює 
дива та здійснює мрії.

Привітання з новорічними святами від холдингу вже 
стали доброю традицією для сіл, де ведуть діяльність 

підприємства Групи. Яскравим вбранням тішили селян 
ялинки, прикрашені за допомогою компанії. У деяких 
населених пунктах прикрашали живі ялинки, які ростуть, 
зокрема, біля клубів або на центральних вулицях. Поде-
куди встановлювали ялинки, спеціально придбані для 
свята. А школам і садочкам, які мали таку потребу, хол-
динг подарував штучні ялинки.

Зазвичай вітання від АГРОТРЕЙДу розпочинаються з 
Дня Святого Миколая й тривають до настання нового ро-
ку. Представники холдингу вітають малечу, даруючи на-
бори солодощів, яким діти дуже радіють. У деяких насе-
лених пунктах школярі приходять до наших підприємств, 
щоб привітати та поколядувати, влаштовуючи справжнє 
свято  для працівників компанії.

Малеча у Нижній Сироватці Сумської області щиро зраділа смачним 
подарункам

У Петро-Іванівці Харківської області відкриття новорічної ялинки  
стало святом для усього села

У Гадячі школярі прийшли в гості до працівників 
елеватора, щоб поколядувати (Полтавська обл.)

Комарівські дітлахи дуже тішилися, отримавши 
солодощі (Чернігівська обл.)

Вихованці дитсадка у Стрільниках Сумської області 
із задоволенням співали і танцювали біля ялинки

У Золочеві Харківської області 
дітлахів вітав Св. Миколай

Діти у Мазівці Сумської області  
із задоволенням смакували  
ласощами

Дід Мороз і Снігуронька прийшли 
до наймолодших мешканців  
с. Кіпті (Чернігівська обл.)

У Шаповалівці Чернігівської об-
ласті Дід Мороз і Снігуронька при-
вітали і малечу, і старшокласників



Китайський зодіак базу-
ється на 12-річному ци-

клі, господарем року вважа-
ється певна тварина. У 2020-
му році розпочинається но-
вий астрологічний цикл, 
адже щур – перший знак у 
східному календарі.

Стихія 2020-го року – ме-
тал, а колір – білий. Астро-
логи говорять, що у рік бі-
лого металевого щура го-
ловне – не проявляти ліні 
й слабкості, діяти наполег-
ливо та впевнено. Білий ко-
лір символізує чистоту, щи-
рість і благі наміри. Символ 
року буде допомагати тим, 
хто домагається свого чес-

ним шляхом, береже навко-
лишній світ і з повагою ста-
виться до людей. Тих же, хто 
стане на нечесний шлях, че-
катимуть невдачі й розчару-
вання. Стихія металу вима-
гатиме проявляти завзятість, 
стійкість, рішучість. Тоді 
щур допоможе домогтися 
грандіозних успіхів навіть у 
найскладніших справах.

Багатьох лякає високос-
ний рік, від нього чекають 
бід, катастроф і втрати рів-
новаги в житті. Проте астро-
логи запевняють, що 2020-й 
рік – вдалий час для укла-
дення шлюбу й поповнення 
в родині.

Пам’ятайте, що метале-
вий щур не буде терпіти, як-
що ви недбало поставитесь 
до справ і будете сподівати-
ся лише на подарунки долі. 
Щуру притаманні боротьба 
за справедливість, твердий 
характер.

За прогнозами астрологів, 
складнощі у 2020-му теж бу-
дуть, наприклад, на самому 
початку року треба дуже по-
старатися, щоб привернути 
до себе прихильність цього 
вимогливого знаку. Якщо 
ви залишаєтесь рішучими, 

впевненими в собі й добре 
ставитесь до оточуючих – 
вам нема чого боятися: щур 
зробить все, щоб допомогти.

У цей рік вітається будь-
яка робота, яку ви викону-
єте із задоволенням. Вона, 
нарешті, принесе все те, чо-
го ви з нетерпінням чекали 
в минулому році: кар’єрне 
зростання, визнання заслуг 
і матеріальну винагороду. 
Має настати фінансове бла-
гополуччя, адже щур любить 
достаток. Подумайте, як ви 
можете примножити свій 

дохід чесним шляхом, і сим-
вол року вам з радістю в цьо-
му допоможе.

Через те, що щур – пер-
ший знак східного гороско-
пу, він сприятливо поста-
виться до зміни роду ді-
яльності. Також астрологи 
зауважують, що щур при-
хильно ставиться до людей, 
які інвестують у позитивні 
емоції. Заплануйте занят-
тя спортом, придумайте со-
бі нове хобі, запишіться на 
цікаві курси. Це допоможе 
відволіктися, якщо виник-
нуть непередбачені пробле-
ми, і не вихлюпувати нега-
тив на тих, хто поруч. Якщо 
ви любите подорожувати – 
гороскоп на 2020-й рік дає 
вам зелене світло.

Отже, головна порада на 
цей рік – пам’ятати: якщо ви 
поставили перед собою ціль і 
впевнено прямуєте до неї, ви 
обов’язково її досягнете!

Харківська обл., Коломацький ра-
йон. Звертатись за тел. 067 115 13 49
Харківська обл., Золочівський ра-
йон. Звертатись за тел. 067 115 13 49

ВОДІЙ (КАТЕГОРІЯ С)
Чернігівська обл., Чернігівський ра-
йон. Звертатись за тел. 067 800 16 33
Сумська обл., Путивльський район. 
Звертатись за тел. 099 772 83 70

АПАРАТНИК ОБРОБЛЕННЯ 
ЗЕРНА
Харківська обл., Коломацький ра-
йон. Звертатись за тел. 067 115 13 49

ВАНТАЖНИК
Харківська обл., Коломацький ра-
йон. Звертатись за тел. 067 115 13 49

8ДОЗВІЛЛЯ

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: 378

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА  
З ЮРИДИЧНИХ ПИТАНЬ
Сумська обл., Ворожбянський КХП. 
Звертатись за тел. 067 542 47 60

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

АГРОНОМ
Сумська обл., Липоводолинський  
район. Звертатись за тел. 067 570 72 76 
Чернігівська обл., Чернігівський район. 
Звертатись за тел. 067 570 72 76

ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР
Чернігівська обл., Чернігівський район. 
Звертатись за тел. 067 570 72 76

СПЕЦІАЛІСТ З БЕЗПЕКИ
Сумська обл., Ворожбянський КХП. 
Звертатись за тел. 067 542 47 60

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

ЕЛЕКТРИК
Сумська обл., Липоводолинський ра-
йон. Звертатись за тел. 067 115 11 23

ЕЛЕКТРОМОНТЕР
Полтавська обл., Гадяцький елеватор, 
Звертатись за тел. 053 542 04 20

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

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

МЕХАНІК
Сумська обл., Липоводолинський  
район. Звертатись за тел. 067 570 72 76
Сумська обл., Путивльський район. 
Звертатись за тел. 099 772 83 70
Чернігівська обл., Бахмацький район. 
Звертатись за тел. 050 430 39 06,  
050 305 87 86

ТРАКТОРИСТ
Чернігівська обл., Чернігівський  
район. Звертатись за тел. 067 800 16 33
Харківська обл., Коломацький район. 
Звертатись за тел. 067 115 13 49
Сумська обл., Путивльський район. 
Звертатись за тел. 099 772 83 70

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

ВОДІЙ БЕНЗОВОЗУ
Сумська обл., Липоводолинський ра-
йон. Звертатись за тел. 067 115 11 23
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

ВОДІЙ
Харківська обл., Зачепилівське ХПП. 
Звертатись за тел.067 576 39 41

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

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 2020-Й РІК
Cхідний календар ґрунтується на русі мі-
сяця, а не сонця, як григоріанський. Тому 
на сході новий рік починається не 1 січня, 
як ми звикли, а другого молодика після 
зимового сонцестояння. За китайським 
стилем 2020-й рік, що буде роком щура, 
настав 25-го січня.


