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ЩО БУДЕ З РИНКОМ ЗЕРНА В УКРАЇНІ

с. 6
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НОВІ ТРЕНАЖЕ-
РИ ДЛЯ ШКОЛЯ-
РІВ З ОЛИШІВКИ

ПОДАТКИ ВЕЛИКИХ КОМПАНІЙ — 
ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ СЕЛА

Після стрімкого здешевлення зерна внаслідок епідемії  
нового вірусу та кліматичних змін ціни знову виросли. 

Проте це тимчасове явище.
с. 4 

Спортзал розмісти-
ли на другому поверсі 
місцевої школи у при-
міщенні, де раніше 
була бібліотека.

В Україні запроваджений карантин через 
поширення нового коронавірусу Covid-19 
з Китаю. Пацієнти з таким діагнозом вже 
виявлені майже в кожному регіоні країни. 
Бути обачними та відповідально ставитися до 
свого здоров’я треба всім без виключення, по-
ки ця хвороба остаточно не покине Україну.

КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ: 
ЯК ВБЕРЕГТИСЯ

с. 3 

Скасовані заняття в школах і уні-
верситетах, не працюють розва-
жальні місця, в Києві, Харкові та 
Дніпрі зупинена робота метропо-
літенів — це необхідні заходи, які 
можуть вберегти тисячі людей



Сьогодні світ зіткнувся з неочікуваними ви-
кликами. Пандемія коронавірусу, яка охо-

пила практично всі континенти, призвела до 
світової економічної рецесії, зниження цін на 
зерно і негативно вплинула на експорт. 

Зараз приймаються запобіжні заходи, які ма-
ють зупинити розповсюдження пандемії. 

Ми ж, зі свого боку, зробили все можливе, 
щоб зменшити негативні наслідки кризи для 
нас із вами. За перших ознак загострення си-
туації ми продали продукцію, вчасно замовили 
агрохімію, необхідну для посівної кампанії. Усі 
підприємства працюють у штатному режимі, а 
працівники головного офісу переведені, згідно 
з рекомендаціями Президента та уряду, на дис-
танційну роботу.

Загалом, аграрії переживають тепер дуже 
непростий період: наші витрати збільшують-
ся відповідно до зростання курсу долара, ка-

рантин і обмеження призведуть до додатко-
вих збитків, а дохід ми отримаємо не раніше 
серпня. У цих умовах невеликі агровиробни-
ки опиняться, на жаль, на межі виживання або 
навіть збанкрутують. Великі компанії мають 
запас міцності, але теж потребують підтрим-
ки держави. Компаніям, які працюють прозо-
ро і сплачують усі податки, дуже допомогла б 
підтримка держави у вигляді податкових кані-
кул на період карантину: звільненні від спла-
ти єдиного податку четвертої групи, зниження 
єдиного соціального внеску.

Ми розуміємо свою відповідальність у важкі 
часи і залишаємось вірними своїм зобов’язан-
ням перед партнерами. Закликаємо і вас до то-
го ж. Разом ми подолаємо кризу!

ВСЕВОЛОД КОЖЕМЯКО, 
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР  

ГРУПИ АГРОТРЕЙД
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ШАНОВНІ ДРУЗІ!

РЕСПІРАТОРИ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ВІДДІЛЕННЯ
Розуміючи важливість запобіжних заходів, рекомен-
дованих МОЗ, Благодійний Фонд Всеволода Кожемяка 
«Україна ХХІ» передав до дитячого відділення Харків-
ського обласного клінічного протитуберкульозного 
диспансеру №7 500 респіраторів класом захисту FFP2.

Через епідемію коронавірусу Covid-2019 в Україні стало дуже важко купити ме-
дичну маску та практично неможливо знайти аптеку, де вони ще є в наявності. 

Наразі в Україні зафіксовано понад 300 випадків захворювання на новий вірус, тому 
дуже важливо запобігти його поширенню саме в дитячих медзакладах. Індивідуаль-
ними засобами захисту, які були передані в лікарню, зможуть скористатися співро-
бітники диспансеру та відвідувачі відділення, яким не вдалося купити маску само-
стійно.
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Скасовані заняття в 
школах і універси-
тетах, не працюють 
розважальні місця, в 
Києві, Харкові та Дні-
прі зупинена робота 
метрополітенів — це 
необхідні заходи, які 
можуть вберегти ти-
сячі людей.

В Україні запроваджений ка-
рантин через поширен-
ня нового коронавірусу 

Covid-19 з Китаю. Пацієнти з та-
ким діагнозом вже виявлені май-
же в кожному регіоні країни. Бути 
обачними та відповідально стави-
тися до свого здоров’я треба всім 
без виключення, поки ця хвороба 
остаточно не покине Україну. 

ЯК НЕ ПІДХОПИТИ  
КОРОНАВІРУС
 Відстань — це запорука без-
пеки. Вірус не циркулює у пові-
трі, він не здатний переміщатися 
на великі відстані. Він є тільки в 
крапельках, які людина видихає 
під час кашлю чи чханні. Тому за-
разитись неможливо навіть від ін-
фікованої людини, якщо ви зна-
ходитесь на відстані півтора-два 
метри від неї. Уникайте місць 
скупчення людей, тимчасово від-
кладіть відвідування церков. Кра-
ще на час карантину залишайтеся 
вдома. 
 Вірус може зберігати життєз-
датність на поверхнях від трьох го-
дин до декількох днів. Тому важ-
ливо дезінфікувати робочі столи, 
ручки дверей, телефони, окуляри. 
 Треба ретельно мити руки з 
милом щонайменше протягом 20 
секунд, якщо немає можливості 
помити руки — користуйтеся ан-
тисептиком. 
 Не торкайтеся обличчя бруд-
ними руками. 
● Не бійтеся домашніх тварин, 
наразі немає жодних доказів, що 
вони можуть заражати новим ко-
ронавірусом. 

ЩО РОБИТИ,  
ЯКЩО ЗАХВОРІВ

Covid-19 має схожі симптоми, 
що і звичайний грип: головний 
біль, кашель, лихоманка та утруд-
нення дихання. Згідно з рекомен-

даціями МОЗ, якщо ви відчуваєте 
симптоми респіраторного захво-
рювання, не треба відразу йти до 
лікарні. Перш за все зателефонуй-
те своєму сімейному лікарю. Опи-
шіть йому свій стан. Лікар має за-
тверджений алгоритм дій та знає, 
як вам допомогти.

Вразливою групою є люди по-
хилого віку та люди із хронічними 
хворобами й слабким імунітетом, 
вони більш схильні до розвитку 
важких ускладнень. Високий ри-
зик підхопити вірус у тих, хто кон-
тактував із хворим. 

Якщо ви маєте симптоми захво-
рювання, вдягніть медичну маску. 
Вона перешкоджає поширенню ві-
русу. За даними вчених, одна лю-
дина заражає в середньому від 2 
до 2,5 осіб без профілактичних за-
ходів. Маску також треба носити 
тим, хто контактував із хворим, то-
му що під час інкубаційного періо-
ду ви можете бути носієм вірусу, не 
відчуваючи симптомів. Але здоро-
ву людину вона не врятує, тому що 
вірус потрапляє до організму через 
слизові.

СКІЛЬКИ Є ТЕСТІВ
Міністерство охорони здоров’я 

України отримало з Китаю і пе-
редало в Центр громадського здо-
ров’я 521 тест-систему для полі-
меразної ланцюгової реакції для 
виявлення коронавірусу. Їх виста-
чить на 50 тисяч людей. Тест-сис-

теми розподілять по обласним ла-
бораторним центрам разом із 250 
тисячами тестів для експрес-діа-
гностики.

Потребу в тестуванні визна-
чає сімейний лікар і лікар-інфек-
ціоніст, якщо людина підпадає 
під критерій підозрілого випад-
ку, тестуванню підлягають також  
особи, що контактували з пацієн-
том. Також повторно тестуються 
люди, які були підтверджені, але 
їхній стан покращився і лікарям 
треба переконатися, що пацієнт 
одужав. 

ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ  
В СВІТІ ТА УКРАЇНІ

У грудні 2019 року в китай-
ському місті Ухань, де живуть 11 
мільйонів людей, спалахнула ві-
русна пневмонія. У січні 2020 ки-
тайська влада офіційно визнала, 
що це невідомий коронавірус, 
який може передаватися від лю-

дини до людини. З часом він по-
ширився практично на всі кон-
тиненти та завдав значного уда-
ру по країнах Європи. Найбіль-
ше постраждала Італія. За остан-
ньою інформацією, там виявили 
близько 98 тисяч випадків захво-
рювання на коронавірус. Показ-
ник смертності в Італії тримаєть-
ся на рівні 8-9%, тоді як в Китаї 
він становив 3-4%. 

Станом на 30 березня в Україні 
зафіксовано близько 500 випадків 
захворювання на коронавірус, 11 
з них — летальні. Практично всі 
хворі або нещодавно повернулися 
з інших країн, або контактували з 
носіями. 

Країни ЄС евакуюють своїх гро-
мадян та закривають кордони для 
іноземців. Україна не є випадком: з 
24 березня діяльність усіх аеропор-
тів, крім Борисполя, припиняєть-
ся. Також заборонений виліт паса-
жирів з метою туризму. 

КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ У РАЗІ ПІДОЗРИ  
НА КОРОНАВІРУС

Урядова гаряча лінія: 15-45
Міністерство охорони здоров’я: 0800 50 52 01
Центр громадського здоров’я МОЗ: 0800 50 58 40

Обласні гарячі лінії
Харківська область: 057 712 45 00
Сумська область: 0542 68 20 90; 0542 68 20 25
Полтавська: 0800 50 50 32
Чернігівська: 0800 50 70 70; 095 001 03 40



Цього року українські 
фермери стикнулися 

з новими викликами: ано-
мально тепла та безсніж-
на зима, очевидно, внесе 
свої корективи в посівну 
та вплине на врожайність. 
На додачу в світі поширю-
ється паніка через корона-
вірус Covid-19, що відбива-
ється й на економіці. Ки-
тай зменшив товарообіг та 
обмежив торгівлю, країни 
Європи, зокрема й Украї-
на, закривають кордони та 
тимчасово зупиняють ви-
робництва.

ЕКСПОРТ  
НЕ ЗУПИНЕНО. 

«Ринок помітно відреа-
гував на новину про епіде-
мію зниженням цін. Коро-
навірус справляє негатив-
ний вплив на ціни. Завжди 
при такого роду паніці на-
самперед страждають си-
ровинні ринки: нафта, а за 
нафтою тягнеться й зер-
но. АГРОТРЕЙД як ви-
робник теж відчуває на со-
бі ці коливання», — розка-
зує директор департаменту 
зовнішньої торгівлі Групи 
АГРОТРЕЙД Андрій Бут. 

За його словами, під час 
гострої стадії епідемії в Ки-
таї значно ускладнили-
ся виконання контрактів 
з тутешніми партнерами. 
Банки функціонували три 
дні на тиждень, співробіт-
ники компаній працювали 
дистанційно, що додавало 
труднощів. Останнім часом 
співпраця з Китаєм почала 
налагоджуватись, але погір-
шилася робота з європей-
ським ринком.

«Через поширення вірусу 
в країнах Європи з’явили-
ся проблеми з логістикою 
та відвантаженням. Проце-
си, хоча й не зупинилися, 
але стали повільнішими, та 
з’явилися перебої», — ді-

литься спостереженнями 
фахівець. 

За словами Андрія Бу-
та, тоді як «Укрзалізниця» 
працює в штатному режимі, 
спостерігаються проблеми 
з логістикою автомобіль-
них перевезень. Деякі ван-
тажоперевізники вирішили 
на час карантину скороти-

ти роботу, тому потік зерна, 
що їде в порти на авто, по-
мітно скоротився. 

За словами президента 
Української зернової асо-
ціації Миколи Горбачьова, 
будь-які обмеження екс-
порту зерна з України ма-
тимуть катастрофічні на-
слідки. Адже в умовах па-
діння глобальної економі-
ки експорт зернових віді-
грає критичну роль у фор-
муванні ВВП і валютної 
виручки країни. За 2019 
року експорт зернових 
приніс Україні 9,8 мільяр-
да доларів. Під час кризи 
аграрний експорт є чи не 

єдиним джерелом надхо-
дження твердої валюти в 
країну на фоні падіння по-
питу на всі інші сировинні 
товари. 

На щастя, наразі уряд не 
бачить підстав обмежувати 
чи забороняти експорт та 
імпорт аграрної продукції. 
Водночас і заступник голо-
ви НБУ Дмитро Сологуб за-
спокоює, запевняючи, що 
коронавірус глобально не 
вплинув на попит на зерно 
ні з боку КНР, ні в цілому на 
світовому ринку.

За словами Андрія Бу-
та, якщо на тлі фінансової 
кризи ціни на зерно різко 
впали, то останнім часом 
помітно збільшився попит 
на продовольчу пшеницю, 
та її вартість зросла. Схожа 
ситуація і з урожаєм куку-
рудзи минулого року. В се-
редині січня її ціна була на 
рівні 185 доларів за тонну. З 
початком епідемії вартість 
впала приблизно на 10 до-
ларів, а зі зростанням попи-
ту, кукурудза знову почала 
дорожчати.

«Я думаю, що це ситуа-
тивний попит, люди боять-
ся, що з’являться перебої в 

постачанні та намагаються 
запастися товаром. Але, як-
що подивитися в довгостро-
ковій перспективі, то ціна 
на новий врожай кукурудзи 
так і не підвищилася», — 
розмірковує експерт.

Наразі Андрій Бут не бе-
реться прогнозувати май-
бутню ціну на зерно, адже 
агробізнес і торгівля зерно-
вими досить мінливі, рин-
ки змінюються в залежно-
сті від прогнозів споживан-
ня, та величезний вплив на 
це має погода. Проте він 

впевнений, що ціни на но-
вий врожай будуть нижчи-
ми, ніж минулого року, хоча 
й говорити про конкретні 
цифри зарано.

ТЕПЛА ЗИМА, 
НЕСТАНДАРТНІ 
ВИКЛИКИ. 

Зрозуміло, що вартість 
зерна буде залежати від уро-
жайності та якості продукту. 
Зараз аграрії України мають 
вирішити, як пристосовува-
тися до кліматичних змін. 

«М’яка зима, відсутність 
стійких морозів, коливання 
температури від плюса до 

мінуса, звісно, вплинули на 
закладання врожаю. Ско-
ріш за все, вона принесе 
нам велику кількість шкід-
ників у весняний та літній 
періоди. Якби були моро-
зи, більшість з них би за-
гинули, але, на мою думку, 
близько 90% з них успішно 
пережили зиму», — розка-
зує директор агропромис-
лового департаменту Групи 
АГРОТРЕЙД Олександр 
Овсяник. 

До того ж, через теплу 
погоду у рослин не відбу-

лася зупинка вегетації, яка 
зазвичай буває під час мо-
розів. Як результат, спосте-
рігається виснаженість, де-
фіцит елементів живлення, 
фосфору та азоту. Проте, за 
словами експерта, це не є 
серйозною проблемою. 

«Найбільше я боявся, що 
при відновленні вегетації 
вдарять морози. На щастя, 
цього не сталося. Зараз 96-
98% пшениці відросло, це 
досить високий показник», 
— запевняє агроном.

Наразі фермери плека-
ють надію на весняні опади. 
Саме це й стане вирішаль-
ним фактором майбутньої 

АГРОНОВИНИ 4

ЩО БУДЕ З РИНКОМ ЗЕРНА  
В УКРАЇНІ, ТА ЯКУ РОЛЬ В ЦЬОМУ 
ВІДІГРАЄ КОРОНАВІРУС
Після стрімкого здешевлення зерна 
внаслідок епідемії нового вірусу та 
кліматичних змін ціни знову вирос-
ли. Проте це тимчасове явище. 



врожайності. Щодо літа спеціаліст 
не береться прогнозувати погоду, 
проте заспокоює, запевняючи, що 
озима група не є дуже чутливою до 
відсутності опадів в літній період. 
А сучасні культури соняшника та 
кукурудзи добре витримують по-
сушливі умови. 

На щастя, запровадження каран-
тину не вплинуло на строки посів-
ної Групи АГРОТРЕЙД. Вона від-
будеться згідно запланованого гра-
фіка. 

ПРОГНОЗИ  
ВРОЖАЙНОСТІ. 

Українська зернова асоціація про-
гнозує на 2020-2021 маркетинговий 
рік урожай зернових і олійних куль-
тур в Україні на рівні 92,6 мільйона 
тонн. Це приблизно на шість міль-
йонів менше, ніж валовий збір, за 
оцінкою на 2019-2020 маркетинго-
вий рік. Експорт очікується на рівні 
55,6 мільйона тонн, що на 4,3 міль-

йона менше минулого періоду. Та-
ке зменшення експерти пов’язують 
з теплою зимою, яка збільшує ри-
зик пошкодження врожаю зернових 

грибками та гризунами.
Втім, в асоціації зазначили, що це 

незначне зниження прогнозу вро-
жаю зернових і олійних, й у серед-

ньостроковій перспективі валовий 
збір сільгосппродукції в Україні бу-
де рости та може досягти показника 
100 мільйонів тонн. 

Усі 17 сільгосппідприємств 
Групи АГРОТРЕЙД працю-

ють у штатному режимі. Каран-
тин не вплинув на строки та об-
сяги посівної. 

«Все, що планували, ми посі-
ємо. Ярі пшеницю та ячмінь ми 
вже посадили, тому що ці культу-
ри сіють в березні. Найближчим 
часом будемо аналізувати про-
гнози погоди та приймати рішен-
ня щодо інших культур», — роз-
казує директор агропромислового 
департаменту Групи АГРОТРЕЙД 
Олександр Овсяник.

Перебоїв у вантажоперевезен-
нях та ланцюжку постачання не-
має. Проте співробітники Групи 
врахували ситуацію з карантином 
та, розуміючи, що можуть бу-
ти введені додаткові обмеження, 
пришвидшили постачання насін-
ня і ЗЗР. На сьогодні на складах 
компаній є близько 90% всього, 
що потрібно для нового агросе-
зону.

За словами директорки з фі-
нансової та операційної діяль-
ності Групи АГРОТРЕЙД Оле-
ни Ворони, на виробничі проце-
си вплинуло не стільки введення 
обмежень, скільки падіння цін на 
нафту, що призвело до падіння 

цін на зерно. 
«На щастя, ми вчасно продали 

продукцію, зробивши форвард-
ні продажі, як тільки з’явилися 
ознаки загострення ситуації», — 
розказує вона.

Наразі аграрії сподіваються на 
допомогу від держави, адже через 
зростання курсу долара їхні ви-

трати збільшилися. Більше того, 
карантин та інші обмеження при-
зведуть до додаткових видатків, 
тоді як найближчі доходи дово-
диться чекати не раніше серпня.

«У цей складний період аграрі-
ям допомогли б податкові каніку-
ли на три місяці у вигляді звіль-
нення від сплати єдиного подат-
ку четвертої групи, а також під-
тримка в частині зниження ЄСВ 
на період карантину, — пояснює 
Олена Ворона. — Також ми споді-

ваємося, що в разі запроваджен-
ня надзвичайного стану в країні 
агропідприємства будуть внесе-

ні до переліку критичної інфра-
структури та не будуть зупинені».

У той же час подорожчання єв-
ро та долара призвело до росту 
цін на елеваторне обладнання, 
тому в компанії вирішили тимча-
сово призупинити інвестпроєкти 
з модернізації деякого устатку-
вання.

«Ми відклали встановлення но-
вих автомобільних і залізничних 
ваг, а також заміну автомобіле-
розвантажувача на Ворожбян-
ському елеваторі», — говорить 
директор виробничо-технічного 
департаменту Групи АГРОТРЕЙД 
Костянтин Ворона.

Попри складні макроекономіч-
ні умови, компанія, маючи вива-
жену стратегію розвитку і вели-
кий досвід в управлінні масштаб-
ними процесами, реагує вчасно 
і ефективно на виклики. Керів-
ництво робить усе не лише для 
виконання виробничих планів і 
збереження робочих місць, але 
і дбає про здоров’я працівни-
ків. Так, розуміючи важливість 
дотримання рекомендацій МОЗ 
щодо запобігання поширенню 
Covid-19, компанія перевела ча-
стину співробітників на дистан-
ційну роботу, на підприємствах 
підвищені вимоги до дезінфекції, 
співробітники забезпечені засо-
бами індивідуального захисту та 
впроваджена низка обмежень, як 
то дотримання дистанції та пере-
бування в одному приміщенні не 
більше п’яти осіб.

5 АГРОНОВИНИ

АГРОТРЕЙД ПІД ЧАС КАРАНТИНУ: 
ПОСІВНА — ЗА ПЛАНОМ, ІНВЕСТПРОЄКТИ — НА ПАУЗІ
Перед українськими компаніями постало пи-
тання: як працювати в умовах карантину, адже 
від цього залежить не тільки прибуток компа-
ній, але й робочі місця працівників, економіч-
ний розвиток та надходження в бюджет.

Прогноз врожайності  
на 2020-2021 маркетинговий рік  

(станом на березень 2020)

Пшениця — 25,8 млн тонн (в 2019/2020 — 28,2 млн. тонн), 

ячмінь — 7,96 млн (в 2019/2020 — 9 млн тонн) 

кукурудза — до 34,3 млн тонн (в 2019/2020 — 35,2 млн тонн)

соняшник — 14,3 млн тонн (в 2019/2020 — 16,3 млн тонн) 

ріпак — 3,15 млн тонн (в 2019/2020 — 3,31 млн тонн).
Дані: Українська зернова асоціація



У 2019 році під-
приємства Групи 
АГРОТРЕЙД спла-

тили 131,6 мільйона гри-
вень податків. З них ос-
новна частина надійшла 
до місцевих бюджетів. 
Завдяки реформі децен-
тралізації більшість по-
датків підприємств, що 
працюють на території 
громад, залишаються на 
місцях та сприяють роз-
витку села. 

«Сьогодні наявність 
платників податків стає 
критично важливою для 
будь-яких громад. Група 
АГРОТРЕЙД активно вза-
ємодіє з жителями селищ 
та місцевою владою і з го-
товністю розміщує вироб-
ничі підприємства в тих 
громадах, які потребують 
підтримки», — говорить 

директорка з фінансової 
та операційної діяльності 
Групи АГРОТРЕЙД Олена 
Ворона. 

За рік в місцеві бюджети 
від підприємств Групи на-
дійшло 93 мільйони гри-

вень. Найбільші надхо-
дження відбулися в Сум-
ській області — 29,5 міль-
йони, трохи менше в Хар-
ківській — 29 мільйонів. 
Бюджети Чернігівської та 
Полтавської областей по-

повнилися на 21,3 міль-
йона та 13,2 мільйона гри-

вень відповідно. 
До місцевої каз-
ни надходять по-
датки на землю, 
екологію, неру-
хомість, орен-
ду землі, а також 
єдиний податок 
та податок на до-
ходи фізичних 
осіб. 

За словами 
Олени Ворони, 
такі цифри були 
б неможливі, як-
би компанія пра-
цювала непрозо-
ро. Саме законо-
слухняність є од-
нією з ключових 

цінностей АГРОТРЕЙД. 
Компанія сплачує подат-
ки з кожного гектару сво-
го земельного банку. Се-
ред них є й такі, що під-
приємство має сплатити 

незалежно від фінансо-
вих результатів. Це єди-
ний податок й податки 
на землю та її оренду. На-
приклад, лише за орен-
ду землі в 2019 році Гру-
па АГРОТРЕЙД сплатила 
26,6 мільйона гривень.

«Ми усвідомлюємо своє 
значення для розвитку се-
ла та району і готові під-
тримувати громади як за 
рахунок підвищення по-
даткових надходжень, так 
і участю в соціальних про-
ектах», — пояснює Олена 
Ворона. 

Прозора робота компа-
нії — це ще й запорука ре-
гулярних надходжень до 
пенсійного фонду. Абсо-
лютно всі співробітники 
компанії отримують «білу» 
зарплату, а це — 1484 осіб. 
Як результат, в 2019 році 
Група АГРОТРЕЙД спла-
тила 27,4 мільйони єдино-
го соціального внеску. 

АГРОНОВИНИ

ДІАЛОГ З ГРОМАДОЮ

6

ПОДАТКИ ВЕЛИКИХ КОМПАНІЙ — 
ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ СЕЛА

КОНЦЕРТ ДЛЯ ЖІНОК 
ДО 8 БЕРЕЗНЯ

НОВІ ТРЕНАЖЕРИ ДЛЯ 
ШКОЛЯРІВ З ОЛИШІВКИ

В Новомиколаївці, де працює одне  
з підприємств Групи АГРОТРЕЙД  
ТОВ «Укрзернопром-Шевченкове»,  
відбувся концерт Івана Ганзери.

 Новомиколаївці, де працює одне з підприємств Гру-
пи АГРОТРЕЙД ТОВ «Укрзернопром-Шевченкове», 
відбувся концерт Івана Ганзери.

Група АГРОТРЕЙД влаштувала свято для жителів 
селища Новомиколаївка Харківської області з нагоди 8 
березня. В місцевому Будинку культури відбувся кон-
церт переможця першого сезону шоу «Голос країни» 
Івана Ганзери. Прийти на свято могли всі охочі.

«Дуже приємно, коли приділяється увага таким свя-
там. АГРОТРЕЙД вже кілька років тішить нас приві-
таннями до 8 березня. Зал був повний: жінок, чоловіків 
та дітей було незліченно», — згадує голова місцевої вете-
ранської організації, мешканка Новомиколаївки Люд-
мила Бутрик.

Співак ви-
конав свої хіти 
«Весна похожа 
на тебя», «Чужи-
на», «А мне бы 
спеть» та інші, а 
після виступу за-
любки фотогра-
фувався з при-
хильниками. 

Спортзал розмістили на 
другому поверсі місцевої 
школи у приміщенні,  
де раніше була бібліотека. 

У селищі міського типу Олишівка Черні-
гівської області з’явився спортзал. Завдяки 
конкурсу «Громадотворець», який проводи-
ла Група АГРОТРЕЙД, школярі та дорослі 
можуть займатися на нових тренажерах. 

«Я місцевий активіст, намагаюся робити 
щось для села. Ми давно мріяли про спорт-
зал, де могли б займатися як школярі, так і 

дорослі», — розказує ініціатор участі в конкурсі Іван Славов. 
Завдання конкурсу «Громадотворець» — налагодити взаємодію між громадою і біз-

несом та залучити людей до вирішення місцевих проблем. Переможця обирали шля-
хом голосування. Автори проєкту спортзалу для громади виграли 52 тисячі гривень. 
Обов’язковою умовою було залучення авторів до втілення своїх пропозицій. Тож, на 
виграш вони купили три тренажери для м’язів рук, ніг та спини. Місцеві жителі додали 
ще спортивних знарядь та разом створили повноцінний зал для тренувань. Відвідувати 
його можна безкоштовно.

«Ми дякуємо Групі АГРОТРЕЙД за підтримку у створенні спортивного залу. Тепер ми 
мріємо, щоби в ньому з’явилася й бігова доріжка. Так у нас був би повний комплект», 
— ділиться Іван Славов.

Конкурс «Громадотворець» відбувається два роки поспіль у тих селах, де працюють 
підприємства Групи, та підтримується холдингом й Благодійним Фондом Всеволода 
Кожемяка «Україна ХХІ».

До місцевих бюджетів чотирьох регіонів, де працює 
Група АГРОТРЕЙД, надійшли мільйони податків.
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ГАДЯЧ: МІСТО КОЗАЦЬКОЇ СЛАВИ

На півночі Полтавщині роз-
ташувалося мальовниче та 
стародавнє українське мі-

сто Гадяч. Воно має велику та бурх-
ливу історію. Тут народилися гро-
мадські діячі Олена Пчілка та Ми-
хайло Драгоманов, Леся Українка 
писала свої твори та в різні періо-
ди його навідували письменники 
Тарас Шевченко, Максим Гоголь 
та Антон Чехов. Під час Визволь-
ної війни в цьому місті відбували-
ся вражаючі події, а Богдан Хмель-
ницький мав гетьманську резиден-
цію. 

Історики вважають, що перші 
поселення в Гадячі з’явилися ще в 
скіфські часи, а офіційну появу мі-
ста заведено пов’язувати з будівни-
цтвом Посульської оборонної лінії 
у Х-ХІІІ століттях, яка захищала 
його від набігів кочівників. 

Через кілька століть Гадяч став 
великим торговим містом. У 1630-
х роках тут налагодилося поташне 
виробництво, й продукція відправ-
лялася до фабрик Гданська. Від-
луння тогочасного промислового 
розмаху Гадяч має й сьогодні: в мі-
сті функціонує найбільший елева-
тор Групи АГРОТРЕЙД, де працю-
ють понад 250 людей.  

Під час Визвольної війни, в 
якій жителі Гадяча брали актив-
ну участь, місто стало центром ко-
зацької слави. У 1648 році Гадяць-
кий полк був одним із семи полків 
Полтавщини. Їм командував спо-
движник Богдана Хмельницького 
Кіндрат Бурляй. 

24 березня 1654 року після Пере-
яславської ради цар Олексій «від-

дав» Гадяч на вічне користування 
Богдану Хмельницькому, і місто 
стало гетьманською резиденцією. 
Проте гетьман бував тут наїздами 
всього тричі. 

ДОГОВІР З ПОЛЬЩЕЮ
З часом стосунки з Москвою по-

чали загострюватися, й модель, 
яку Хмельницький намагався реа-
лізувати в Переяславі, стала шкід-
ливою для України. Тому вже за 
часів гетьманування Івана Вигов-
ського стало зрозуміло, що треба 
шукати інші шляхи. 

16 вересня 1658 року гетьман 
уклав із польськими представни-
ками Гадяцький договір, який сто-
сувався подальшого політичного 
та економічного розвитку Украї-
ни. Цей відомий документ мав за-

побігти подальшому засиллю мос-
ковської влади в країні. 

Ще під час переговорів з поль-
ською стороною гетьман видав 
маніфест до народу, в котрому об-
ґрунтував розрив України з Мо-
сквою, і розіслав його європей-
ським урядам. 

За інформацією сайту Націо-
нальної бібліотеки України імені 
В.І. Вернадського, Гадяцький до-
говір передбачав, що законодавчу 
владу в Україні виконуватимуть 
національні збори депутатів від 
усіх земель Князівства, судову — 
судовий трибунал з українським 
діловодством, а система фінансів, 
зокрема карбування монет, мала 
бути самостійною та незалежною. 
Встановлювалася й чітка струк-
тура армії: 30 тисяч козаків і 10 
тисяч найманців. Передбачало-
ся заснування в Україні двох уні-
верситетів, мережі гімназій, шкіл 
та друкарень. Проте основні пе-
ретворення залишилися на папе-
рі, оскільки Сейм Речі Посполи-
тої ратифікував договір у значно 
спрощеному вигляді, скасувавши 
його головні положення, а сам 

Виговський зіткнувся з опором 
опозиції, яку підтримувала Мо-
сква. 

ТАМ, ДЕ СТВОРЮВА-
ЛИСЯ ВІРШІ

У місті Гадяч народилися дядько 
та мати Лесі Українки — Михайло 
Драгоманов та Олена Пчілка. То-
му і сама письменниця тут бувала 
часто, писала вірші та відновлюва-
ла здоров’я. Місто її надихнуло на 
поему «Роберт Брюс, король шот-
ландський», яку вона присвятила 
дядькові, також тут вона написала 
вірші «Порвалася нескінчена роз-
мова…», «Напис в руїні», «Забута 
тінь» й багато інших. 

На жаль, сімейний хутір «Зеле-
ний Гай», де так полюбляла бути 
українська письменниця, спіткала 
сумна доля. Невдовзі після рево-
люції 1917 року його знищили, де-
рева повирубували, не пощадивши 
навіть столітні дуби. На початку 
1920-х років рідня Лесі Українки 
назавжди виїхала з Гадяча, а міська 
рада продала на знос будинок у Зе-
леному Гаю. 

Сьогодні на місці будинку, де 
творила письменниця, встановле-
но невеликий монумент. До нього 
часто приходять туристи та прино-
сять квіти. 

До речі, в місті Гадяч є ще одна 
цікавинка. Тут працює єдиний в 
Україні «Музей молотка», де зібра-
на велика колекція різноманітних 
молотків. Старовинні інструменти 
люди звозили зі всієї області. Тут 
є й молоток з каменю, й сокира з 
позаминулого століття, й дерев’я-
ний молоток для збивання кедро-
вих шишок та навіть стоматологіч-
ний молоток. Музей можна відві-
дувати безкоштовно. Упізнати йо-
го дуже легко завдяки гігантському 
пам’ятнику молотку п’ять метрів 
заввишки.

Леся Українка (зліва) та Олена Пчілка серед знайомих.  
Зелений Гай. 

Безсмертна пара Данте й Беатріче,
Потужна смерть не розлучила їх.
Навіщо ж ти, фантазіє химерна,
Мені показуєш якусь убогу постать,
Що стала поміж їх, немов тремтяча тінь,
Мов сон зомлілої людини, – невиразна?

Леся Українка, «Забута тінь»
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ТРАКТОРИСТИ-МАШИНІСТИ
Чернігівська обл.
Тел.: 050 430 39 06

Харківська обл., Коломацький р-н
Тел.: 067 115 13 49

Сумська обл., Путивльський р-н
Тел.: 099 772 83 70

АПАРАТНИК ОБРОБЛЕННЯ 
ЗЕРНА
Харківська обл., Коломацький р-н
Тел.: 067 115 13 49

ВАНТАЖНИКИ
ТОВ «Близнюківський КХП»
Харківська обл., Близнюківський р-н
Тел.: 050 679 10 86

Харківська обл., Коломацький р-н
Тел.: 067 115 13 49

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: 378

ФАХІВЕЦЬ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ  
ПИТАНЬ
Чернігівська обл., Козелецький р-н, с.Кіпті
Тел.: 067 114 99 76

ФАХІВЕЦЬ З БЕЗПЕКИ
ТОВ «Дворічанський елеватор»
смт. Дворічна, Харківська обл.
Тел.: 067 114 99 76

ЮРИСКОНСУЛЬТ
Харківська обл., Шевченківський р-н
Тел.: 067 570 72 76

ЕНЕРГЕТИКИ
ТОВ «Чернігівський елеватор», 
Чернігівська обл., Борзнянський р-н, 
с.Велика Доч
Тел.: 097 554 12 54

Сумська область, Липоводолинський р-н
Тел.: 067 115 11 23; 067 114 99 76

ЕЛЕКТРОМОНТЕРИ  
З РЕМОНТУ ТА  
ОБСЛУГОВУВАННЯ  
ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ
ТОВ «Близнюківський КХП»
Харківська обл., Близнюківський р-н
Тел.: 050 679 10 86

ТДВ «Гадяцький елеватор» 
м. Гадяч, Полтавська обл.
Тел.: 067 570 18 89; 067 114 99 76

СТОВ «Доч-Хліб»
Чернігівська обл., Борзнянський р-н, 
с.Велика Доч
Тел.: 097 554 12 54

ЕЛЕКТРИК, ЕЛЕКТРОГАЗОЗ-
ВАРЮВАЛЬНИК
Сумська обл., Липоводолинський р-н
Тел.: 067 115 11 23; 067 114 99 76

МЕХАНІКИ
ТОВ «Близнюківський КХП»
Харківська обл., Близнюківський р-н
Тел.: 050 679 10 86

Сумська обл., Путивльський р-н
Тел.: 099 772 83 70

ВОДІЇ (КАТЕГОРІЇ B, С, СЕ, D, 
D1)
Сумська обл., Путивльський р-н
Тел.: 099 772 83 70 

Чернігівська обл.
Тел.: 050 430 39 06

Чернігівська обл.
Тел.: 067 800 16 33

Харківська обл., Коломацький р-н
Тел.: 067 115 13 49

ТОВ «Зачепилівське ХПП»
Харківська обл., Зачепилівський р-н
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

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!


