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У СЕЛИЩІ СУХА 
ГРУНЬ З’ЯВИВСЯ 
НОВИЙ ВОДОГІН

ПОДАТКИ ВЕЛИКИХ КОМПАНІЙ — 
ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ СЕЛА
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розвиток у правильному напрямку. с. 3 

Жителі селища Суха 
Грунь Сумської області 
почали користуватися 
водою з нового водого-
ну, що відремонтувала 
Група АГРОТРЕЙД.

Підприємства Гру-
пи АГРОТРЕЙД 
працюють, щоб 
забезпечити краї-
ну врожаєм. Утім, 
сьогодні перед 
компанією стоїть 
ще й задача захи-
сту співробітників 
від захворювання 
на Covid-19

ЯК АГРОТРЕЙД ПРОТИДІЄ 
ПОШИРЕННЮ КОРОНАВІРУСУ

с. 5 

Цього року 
посівна  
відбулася  
за незвичних 
умов.

с. 2



Антисептики, медичні 
маски та препарати 
— так компанія під-
тримує селищні ради 
та місцеву медицину 
в запобіганні поши-
ренню небезпечного 
коронавірусу.

Група АГРОТРЕЙД разом із 
Благодійним Фондом Всево-

лода Кожемяка «Україна ХХІ» 
закупила бинти, мило, рукави-
чки, антисептики, захисні маски 
та інші засоби на суму близько 9 
000 гривень для громади селища 
Саї, розташованого в Липоводо-
линському районі Сумської об-
ласті. Більшість власників паїв у 
селі здають їх в оренду саме Гру-
пі АГРОТРЕЙД, тому в компанії 
потурбувалися, щоб головні со-
ціальні місця були безпечні для 
відвідування. Засоби захисту та 
дезінфекції були передані спів-
робітникам селищної ради, по-
шти, школи та місцевої амбула-
торії. 

«Люди приходять до селищної 

ради, тому приміщення треба об-
робляти, потрібні антисептики. 
Лікарні теж зараз потребують до-
помоги в забезпеченні витратними 
матеріалами. Тож ми дуже вдячні 
компанії, що відгукнулися на на-
ше прохання», — говорить голова 
Саївської сільської ради Григорій 
Валюх. 

За його словами, в селі сумлінно 
дотримуються заходів запобігання 
поширенню вірусу: тротуари й те-
риторії біля магазинів та зупинок 
обробляються спеціальним розчи-
ном, всюди є пам’ятки з карантин-

ними правилами, а люди не лиша-
ють домівок без зайвої потреби. 

На відміну від Саївської амбула-
торії, Коломацький Центр первин-
ної медико-санітарної допомоги 
не потребував витратних матеріа-
лів. Проте головний лікар закладу 
звернувся з проханням забезпечи-
ти 28 співробітників медичного за-
кладу противірусними препарата-
ми «Нуклекс». 

«Цей препарат можна вживати 
при ГРВІ та грипі, а якщо хтось з 
лікарів контактував з хворим на 
Covid-19, то він має й профілак-

тичну дію», — розповідає Воло-
димир Шаптала, головний лікар 
КНП «ЦПМСД Коломацької се-
лищної ради». 

На придбання препарату Гру-
па АГРОТРЕЙД витратила 10 000 
гривень. За словами головного лі-
каря, кілька співробітників амбу-
латорії вже використали «Нуклекс» 
для лікування ГРВІ. Хвороба ми-
нула за кілька днів та не призвела 
до ускладнень. При цьому, купую-
чи «Нуклекс» на весь курс лікуван-
ня самотужки, вони мали б витра-
тити понад 600 гривень.

Сьогодні кожен український 
лікар та медсестра знаходять-
ся на передньому краї боротьби 
з епідемією і перебувають в зо-
ні підвищеного ризику. У Коло-
мацькому районі вже зареєстро-
вано два випадки захворювання 
на Covid-19, тому вкрай важливо, 
аби медичні працівники були за-
безпечені ліками. Тепер в амбула-
торії є близько 40 упаковок пре-
парату, який дасть відсіч хворобі 
та збереже здоров’я співробітни-
ків медичного закладу, аби вони 
й надалі могли допомагати жите-
лям Коломака.

8–9 травня Україна традиційно 
вшанувала День пам’яті та прими-
рення і День перемоги над нациз-
мом у Другій світовій війні. Я хочу 
висловити подяку нашим воїнам та 
увічнити пам’ять тих, хто мужньо 
боровся за нашу з вами свободу.  

За даними Українського інсти-
туту національної пам’яті, загаль-
на кількість українців, мобілізова-
них до радянських Збройних сил 
за роки війни, перевищує шість 
мільйонів осіб. Кожний другий із 

них загинув, а кожний другий із 
тих, хто залишився живим, отри-
мав інвалідність. Ці цифри важко 
осягнути. Але і це ще не все. Укра-
їнці та вихідці з України перебува-
ли у військових з’єднаннях Поль-
щі (120 тисяч), США (до 80 тисяч), 
Канади (до 45 тисяч). Крім того, 
до п’яти тисяч українців захища-
ли Францію у лавах Іноземного 
легіону. Немає жодної української 
родини, яку б оминули ці випро-
бування і горе. З моїх чотирьох ба-
бусь і дідусів троє були фронтови-
ками.

Наші предки побороти загарб-
ників, проте ціна виявилася дра-
матично високою: мільйони за-
гиблих, сотні тисяч покалічених, 
зруйновані міста і села, осиротілі 
діти. Сьогодні ми маємо пам’ята-
ти про трагедію, яку пережив світ, 
щоб ніколи не допустити її повто-
рення.

На жаль, Друга світова не стала 
останньою війною, яка прийшла 
до нашої країни. Вже шість ро-
ків гинуть наші люди, даючи від-
січ збройним формуванням Ро-
сійської Федерації і їхнім найман-

цям, і ми знову відчуваємо жахіття 
та наслідки війни — і військові, і 
цивільні. Я хочу висловити гли-
боку пошану військовим, які за-
раз охороняють наше мирне небо, 
щоб ми могли й надалі працювати, 
ростити врожай та продовжувати 
звичайне життя. 

Низький уклін.

ВСЕВОЛОД КОЖЕМЯКО, 
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР  

ГРУПИ АГРОТРЕЙД
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Новий закон став ком-
промісом: значних 
інвестицій чекати не 
варто, але це розви-
ток у правильному 
напрямку.

28 квітня президент України 
Володимир Зеленський під-

писав Закон № 552-ІХ, що ска-
сував мораторій та відкрив ринок 
землі. Власники паїв нарешті от-
римали право розпоряджатися 
своєю власністю, а Україна позбу-
лася рудимента, через який вона 
залишалась серед держав-маргіна-
лів: Конго, Таджикистан, Північна 
Корея, Куба та Венесуела.

Закон запроваджуватиметься по-
ступово з великою кількістю обме-
жень. З 1 липня 2021 року право 
власності на земельні ділянки сіль-
ськогосподарського призначення 
можуть набувати виключно гро-
мадяни України й тільки площею 
до 100 гектарів. З 1 січня 2024 року 
таку можливість отримають також 
юридичні особи, власниками яких 
є українці. Вони зможуть купувати 
до 10 тисяч гектарів землі.

Відкриття ринку землі мало ста-
ти стимулом для нових інвестицій 
та розвитку АПК, проте, за слова-
ми генерального директора Всево-
лода Кожемяка, через велику кіль-
кість обмежень, передбачених за-
коном, цього чекати не варто, ад-
же середній та великий бізнес не 
буде зацікавлений інвестувати в 
100 гектарів.

«Однак я вважаю, що закон про 
ринок землі — це крок вперед. Ми 
підсвідомо долаємо бар’єр, що 
земля не може бути власністю. Як-
що не можемо ввести повноцінний 
ринок і одразу створити умови, то 
хоча б ментально почнемо готува-
ти власників паїв до можливості 
розпоряджатися своєю власністю», 
— пояснює Всеволод Кожемяко.

З тим, що скасування морато-

рію — це позитивна зміна, пого-
джується і директорка з фінансо-
вої та операційної діяльності Групи 
АГРОТРЕЙД Олена Ворона.  

«Ринок потрібно було обов’язко-
во впроваджувати. Всі ці заклики, 
що землю не можна продавати, зде-
більшого від людей, які не мали й не 
мають земельних паїв. Вони транс-
люють радянські висловлювання і 
не розуміють суті питання. Власни-
ки паїв давно чекали на скасування 
мораторію. Закон дозволяє людині 
розпоряджатися своєю власністю — 
землею. Не можна обмежувати пра-
во людини розпоряджатися своєю 
власністю так, як вона хоче. Якщо 
людина не хоче продавати землю — 
вона не буде її продавати, проте, як-
що хоче — закон дає їй можливість 
зробити це в законний спосіб», — 
говорить Олена Ворона.

До того ж, і раніше існували ті-
ньові схеми купівлі землі: емфі-
тевзис, оренда земель комунальної 
власності без оформлення, переда-
ча органами місцевої влади ділян-
ки в оренду або приватизацію осо-
бі після того, як колишній влас-
ник відмовився від прав на неї. Але 
відкритий ринок буде наповню-
вати бюджет. За оцінками експер-
тів офіційна купівля-продаж зем-
лі може приносити в економіку до 
3% ВВП на рік. 

Закон про ринок землі встано-
вив мінімальну ціну, за якою ку-

пуватимуться ділянки аграрного 
призначення: вона не може бути 
меншою, ніж вартість паю за нор-
мативно-грошовою оцінкою. Ця 
вимога діятиме до 2030 року.

На думку Всеволода Кожемяка, 
великою помилкою прийнятого 
закону є заборона продажу держав-
них та комунальних земель загаль-
ною площею близько 11 мільйонів 
гектарів. «Ця земля стала предме-
том зловживання державних чи-
новників. Її обробляють, але вона 
ніде не врахована, її немає в ка-
дастрі. В результаті, рента від дер-
жавної землі до бюджету не надхо-
дить», — пояснює генеральний ди-
ректор компанії.

ПОТЕНЦІЙНІ ПОКУПЦІ: 
ХТО ВОНИ?

За оцінками Групи АГРОТРЕЙД, 
близько 20-30% пайовиків бажа-
ють продати свої ділянки. При об-
меженні в 100 гектарів такої про-
позиції буде забагато в порівнян-
ні з кількістю людей, спроможних 
купувати землю. 

Важливо розуміти, що невеликі 
підприємці обмежені в оборотно-
му капіталі. Якщо додати до цього 
несприятливі погодні умови, низь-
кий врожай та падіння цін на зер-
но, то навряд чи фермер вирішить 
вкладати вільні кошти в придбан-
ня землі, а великим підприємствам 
інвестиція в 100 гектарів не цікава.

«Швидше за все, вартість землі 
під час перших угод буде вищою, 
а потім почне знижуватися, адже 
стане зрозуміло, що охочих купити 
землю небагато», — розмірковує 
Олена Ворона.

Більші сільгосппідприємства  
або агрохолдинги вийдуть на ри-
нок у 2024 році, коли кількість доз-
волених для купівлі гектарів буде 
збільшена. Група АГРОТРЕЙД го-
това придбати землю. За словами 
Олени Ворони, 10 тисяч гектарів, 
які уряд дозволить купувати юри-
дичним особам, не можна назвати 
великою площею, проте цього до-
статньо, щоб розглядати доціль-
ність майбутніх інвестицій.

«Володіючи землею, фермери 
зможуть будувати більш тривалі 
плани на розвиток бізнесу, впрова-
джувати систему зрошення, закла-
дати садки тощо», — розмірковує 
директорка з фінансової та опера-
ційної діяльності.

Відкриття ринку землі тягне за 
собою як перспективи розвитку, 
так і ризики шахрайства. Тому фа-
хівці Групи АГРОТРЕЙД радять 
перевіряти покупців та віддавати 
перевагу перевіреним роками ком-
паніям. 

Міністерство юстиції України 
зі свого боку розробило низку ре-
комендацій, як не стати жертвою 
рейдерів після відкриття ринку 
землі. Відомство радить власникам 
паїв заздалегідь подбати про на-
лежне оформлення документів на 
землю, пересвідчитися, чи присво-
єний ділянці кадастровий номер 
та перевірити контрагента перед 
укладенням угоди. Також можна 
користатися послугою моніторин-
гового сервісу SMS-Маяк, що доз-
воляє отримати миттєві повідом-
лення про зміну статусу об’єктів 
нерухомості у Державному реєстрі 
прав і зареєструватися у Держав-
ному аграрному реєстрі, де відо-
бражається актуальна інформація 
про власників земельних ділянок.

Право власності на землю отримали:
 громадяни України;
 юридичні особи України, створені і зареєстро-
вані за законодавством України, учасниками 
(акціонерами, членами) яких є лише громадяни 
України та/або держава, та/або територіальні 
громади;

 об’єднані територіальні громади;

 держава.
 Питання, чи надавати іноземцям право купува-

ти землю, вирішуватиметься на референдумі.

Хто не може купувати землю:
 громадяни країни-агресора і юридичні особи, в яких вони є бенефіціарами;

 особи, пов’язані з терористичною діяльністю;

 юридичні особи, співвласником яких є іноземна держава;

 компанії, чиї власники зареєстровані в офшорах або чиїх бенефіціарів на-
разі неможливо встановити;

 люди чи компанії, які перебувають під санкціями, або особи, пов’язані з ними;

 юридичні особи, пов’язані з компаніями і конкретними людьми, зареє-
строваними в державах, які входять до «чорного списку» Міжнародної групи  
з протидії відмиванню брудних грошей.



Через всесвітній каран-
тин в скрутне станови-

ще потрапили практично всі 
сфери діяльності, виробни-
цтво скоротилося або зовсім 
зупинилося, а малі бізнеси 
— на межі закриття. Аграр-
ний сектор також переживає 
складні часи: ціни на зерно 
падають, а заклики перекри-
ти експорт, які час від ча-
су з’являються в ЗМІ, лише 
підсилюють панічні настрої. 

«На сьогодні ми ще не ро-
зуміємо остаточного впли-
ву кризи на аграрну га-
лузь, — говорить дирек-
торка з фінансової та опе-
раційної діяльності Групи 
АГРОТРЕЙД Олена Воро-
на. — Однозначно наслідки 
будуть, утім ефект ми поба-
чимо восени. Але вже зараз 
очевидно, що багато культур 
у зв’язку з різким падінням 
ціни на нафту стали збитко-
вими».

ЯК ВПЛИНУЛА 
НАФТА

Всесвітній карантин зни-
зив споживання «чорного 
золота»: кордони всіх країн 
закриті, авіа- та водне спо-
лучення практично зупи-
нилося, автовласники си-
дять по домівках, до того ж, 
закінчився опалювальний 
сезон. За даними Організа-
ції країн-експортерів нафти 
(ОПЕК), світовий попит на 
нафту впав на 30 мільйонів 
барелів на добу, що стано-
вить 30 відсотків світового 
видобутку. Як результат, за-
паси нафти перевищили по-
пит, її стало просто нікуди 
діти. У зв’язку з цим стрім-
ко впав попит і на технічні 
зернові культури, що вико-
ристовуються в біоенерге-
тичних технологіях.

«Всі сировинні ринки так 
чи інакше пов’язані між со-
бою. З точки зору обсягу, 
так, зернотрейдинг стій-
кий до економічних криз, 
бо люди не припиняють 
харчуватися, але криза від-
бивається на ціні», — гово-

рить директор департамен-
ту зовнішньої торгівлі Групи 
АГРОТРЕЙД Андрій Бут.

Трейдери вже розуміють, 
що ситуація ускладниться 
додатково після того, як аме-
риканські фермери зберуть 
кукурудзу. Зазвичай більшу 
частину врожаю Сполучені 
Штати споживають саме на 
внутрішньому ринку: вели-
кий обсяг використовуєть-
ся для  виробництва біое-
танолу. Цього року, з ураху-
ванням різкого скорочення 
споживання палива, попит 
на кукурудзу в США впаде, 
і тутешні виробники будуть 
змушені випустити її на між-
народний ринок. Це неми-
нуче потягне за собою обвал 
цін для всіх постачальників.

«До того ж, на сьогодні ві-
домо, що США збільшують 
посіви. Такий сценарій свід-
чить, що цей рік буде для ку-
курудзи дуже важким. При-
наймні до грудня-січня роз-
раховувати на підвищення 
цін складно», — розмірковує 
Андрій Бут. 

Україна, виробляючи 
близько 35 мільйонів тонн 
кукурудзи, споживає ли-
ше п’ять. Тому решту в 
будь-якому випадку дове-
деться продавати, а через 
низьку ціну бюджет країни 
може втратити частину ва-
лютних надходжень. 

Внутрішній ринок не так 
сильно відчуває вплив пан-
демії, адже посівна відбула-
ся за планом, «Укрзалізни-
ця» не припинила вантажні 
перевезення, а угоди укла-
даються, хоча й і в дистан-
ційному режимі. Проте на 
ціни всередині країни впли-
ватимуть світові котировки, 
а прогнозувати їх наразі не-
можливо. 

За словами директорки з 
фінансової та операційної 
діяльності, аграрії не мають 
багато варіантів виходу з 
кризи. Наприклад, цей біз-
нес не настільки гнучкий, 
щоб можна було вмить від-
мовитися від нерентабель-

ної культури. 
«Є поняття сівозміни, по-

передника, технологічної 
складової та обладнання. Це 
все непросто. Сьогодні ми 
не можемо просто взяти й не 
посіяти кукурудзу, тому що 
поля вже підготовлені для 
цієї культури, внесені відпо-
відні добрива. Навіть якщо 
ми восени вирішимо відмо-
витися від кукурудзи, поста-
не питання, а що ж сіяти?» 
— пояснює Олена Ворона. 

Тому аграрії змушені йти 
на ризик і сіяти навіть не-
рентабельні кільтури, споді-
ваючись, що ціна виросте. 

ЗМЕНШЕННЯ ІН-
ВЕСТИЦІЙ  
ТА ВРОЖАЮ

Фахівці Інституту аграр-
ної економіки вважають, що 
економічна кризи, спричи-
нена наслідками пандемії, 
призведе до скорочення ін-
вестицій в аграрну сферу 
України. За їхніми розрахун-
ками, у 2020 році загальні 
обсяги капітальних інвести-
цій у виробництво продук-
ції сільського господарства 
у цінах 2019 року станови-
тимуть близько 51 мільярд 
гривень, що на 5% менше 

показника 2019 року та на 
17-20% менше результатів 
2017 та 2018 років. А у разі 
погіршення ситуації можна 
очікувати зниження обсягу 
інвестицій додатково ще на 
15-20% — до 1,6-1,7 мільяр-
дів доларів. 

За даними Міністерства 
розвитку економіки, тор-
гівлі та сільського госпо-
дарства, економічні факто-
ри, обумовлені пандемією 
COVID-19, разом з посухою 
призведуть до скорочення 
врожаю. У відомстві вважа-
ють, що у 2020 році в Украї-
ні зберуть лише 60 мільйонів 
тонн зернових і зернобобо-
вих культур, хоча раніше 
валовий збір прогнозував-
ся на рівні 65-70 мільйонів 
тонн. До того ж, під час зу-
стрічі радника Президента 
з питань економіки Олега 
Устенко з представниками 
агропромислового комп-
лексу аграрії звернули увагу 
на те, що на тлі економіч-
них проблем через епідемію 
коронавірусу загострюється 
питання фінансових ресур-
сів для фермерських госпо-
дарств. Наразі в міністер-
стві розробляється механізм 
компенсації за кредитними 
ставками для аграріїв.

АГРОНОВИНИ 4

КУКУРУДЗА ПІД УДАРОМ: 
ПАНДЕМІЯ ТА НАФТА ОБВАЛИЛИ  
ЦІНИ НА ЗЕРНО
Україна вперше опинилася в еконо-
мічній кризі, викликаній пандемією. 

ГРОШІ — 
НА ЗАХИСТ

Окрім збитків, що 
понесуть аграрії через 
падіння цін на зерно, 
вони отримали додат-
кові статті витрат. Аби 
забезпечити співро-
бітників засобами 
захисту для протидії 
поширенню Covid-19, 
Група АГРОТРЕЙД за-
купила медичні маски, 
респіратори класів 
FFP2 та FFP3, анти-
септики та запровади-
ла додаткові вимоги 
до прибирання, витра-
тивши на це близько 
400 тисяч гривень. 
Щоб звести до міні-
муму контакти людей, 
було прийняте рішен-
ня призупинити ряд 
соціальних проєктів, 
які зазвичай прово-
дила компанія в тих 
населених пунктах, 
де працюють підпри-
ємства Групи. З тієї ж 
причини перший раз 
за багато років ком-
панія відмовилася від 
дарування своїм орен-
додавцям пасок до 
Великодня.



Посівну було розпочато на 
тиждень раніше заплано-

ваних термінів через недостат-
ню вологість ґрунту. Крім того, 
аграрії внесли зміни в техноло-
гію обробки землі. 

«Гербіциди вимагають дріб-
ної структури ґрунту, на початку 
посівної цього було важко до-
могтися. Тож ми замінили куль-
тиватори на дискові борони-лу-
щильники, які допомогли бо-
ротися з ґрунтовою кіркою», — 
повідомив  Олександр Овсяник, 
директор агропромислового де-
партаменту Групи АГРОТРЕЙД. 

Загалом посівна тривала мі-
сяць. На полях Харківської, Сум-
ської, Полтавської та Чернігів-
ської областей працювали близь-
ко 50 агрегатів Групи: техніка для 
підготовки ґрунту, сівалки та об-
прискувачі. Компанія засіяла 23 
тисячі гектарів кукурудзою, на 
16 тисячах росте озима пшениця, 
трохи менші площі виділено під 
соняшник. Також компанія ви-
рощує озимий ріпак та сою, ще 
на 2500 гектарах, відведених під 
органічне виробництво в Харків-
ській області, засіяні горох, гір-
чиця, кукурудза, соняшник, ози-
мі пшениця та ячмінь.

Тепер перед фахівцями Гру-
пи АГРОТРЕЙД стоїть задача 

забезпечити посівам ефектив-
ний догляд, щоб отримати хо-

роший врожай. «Озимі добре 
вийшли з зими, утім через при-
морозки, відсутність вологи та 
суховії ми потенційно можемо 
втратити частину врожаю. Але 
в компанії вирішили не роби-
ти пересів через недоцільність 
витрат», — сказав Олександр  
Овсяник.  

Натомість в Групі АГРОТРЕЙД 
внесли деякі зміни в роботу з 
препаратами захисту та піджив-
лення рослин. Компанія скори-
гувала схему застосування ін-
сектицидної групи для ріпаку і 
зменшила норму морфорегуля-
торів. Для пшениці зовсім від 
них відмовилися, адже через пе-
репади температур та низку ст-
ресових факторів вони можуть 
нанести додаткову шкоду. За-
мість цього аграрії додали комп-
лексне підживлення, а при за-
хисті соняшника до стандарт-
них ґрунтових гербіцидів перед-
бачили ще й страхові на 15-20% 
посівів.

В компанії вважають, що за 
сприятливих умов найврожайні-
шими цього року стануть куку-
рудза та соняшник. Для озимих 
вирішальним фактором стануть 
дощі в період наливання зерна. 

Цього року посівна відбу-
лася за незвичних умов

Підприємства Групи АГРОТРЕЙД 
працюють, щоб забезпечити 

країну врожаєм. Утім, сьогодні перед 
компанією стоїть ще й задача захи-
сту співробітників від захворювання 
на Covid-19 і протидії поширенню 
коронавірусу. Компанія забезпечи-
ла всіх співробітників індивідуаль-
ними засобами захисту, витративши 
близько 60 тисяч гривень на однора-
зові маски, 250 тисяч гривень — на 
респіратори класів FFP2 та FFP3. 
Дезінфектори та медичні рукавички 
обійшлися ще в 40 та 20 тисяч гри-
вень відповідно.

Аби обмежити контакти людей, бу-
ло прийнято рішення закрити їдаль-
ні на підприємствах для відвідуван-
ня. В приміщеннях робочі місця ор-
ганізовані на відстані не менше двох 
метрів один від одного. Прийом від-
відувачів відбувається або поза ме-
жами приміщення, або в окремому 
кабінеті з підвищеним вимогами до 
санітарних заходів.

Детальніше про те, як компанія 
протидіє поширенню коронавірусу, 
дивіться в інфографіці:
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ПОСІВНУ ЗАВЕРШЕНО,  
НА ЧЕРЗІ ДОГЛЯД ЗА ПОСІВАМИ

ЯК АГРОТРЕЙД ПРОТИДІЄ  
ПОШИРЕННЮ КОРОНАВІРУСУ

Група АГРОТРЕЙД завершила весняну  
посівну. Компанії вдалося виконати  

основні роботи до початку дощів, що дає 
надію на закладення гарного врожаю.



На жаль, цього ро-
ку через карантин 

Група АГРОТРЕЙД бу-
ла змушена відмовитися 
від ряду соціальних іні-
ціатив, що передбачали 
велику кількість контак-
тів між людьми. З тієї ж 
причини довелося від-
мовитися від даруван-
ня пасок до Великодня, 
адже це означало б під-
вищити ризик захворю-
вання на Covid-19 як на-
ших співробітників, так і 
орендодавців. Натомість 
навесні АГРОТРЕЙД 
вирішив зробити інвес-
тиції в благоустрій те-
риторій тих селищ, де 
працюють підприємства 
Групи. 

Багато роботи бу-
ло здійснено в селі По-
дільки Сумської облас-
ті. Тракторами компанії 
очистили від повалених 
дерев річку Грунь, що 
протікає селищем. Тепер 
після завершення каран-
тину відпочинок тут бу-

де набагато комфортні-
шим. Після зими про-
міжні дороги села були в 
занедбаному стані, вкри-
ті ямами, які створювали 
великі проблеми для ру-
ху транспорту. Зроблено 
грейдерування — дороги 
знову стали проїзними. 

З настанням весни 
стало неможливим і на-
далі миритись із стихій-
ним звалищем біля села. 
Група АГРОТРЕЙД ор-
ганізувала вивіз відходів: 
тракторами вивезли три 
причепи сміття.  Така ж 
само допомога знадоби-
лася і в селі Пристайло-
ве Сумської області. 

«В компанію зверну-
лися сільські голови, на-
писали нам лист, в якому 
перерахували ті пробле-
ми, з якими їм потріб-
на допомога. Компанія 
з готовністю відгукну-
лася», — говорить Олек-
сандр Логвиненко, ди-
ректор СТОВ «ХЛІБО-
РОБ».

Перед великодніми та 
травневими святами ком-
панія привезла в село Но-
вомиколаївка Харківської 
області 20 тонн піску. В 
селах Пащенівка та Ше-
лестове Коломацького 
району Харківської об-
ласті знадобилася допо-
мога з відновлення доріг. 
АГРОТРЕЙД доставив до 
кожного з цих населених 
пунктів понад 20 тонн 
щебеню, а навантажувач 
Manitou допоміг засипати 
землею греблю на став-
ку біля Шелестового, яку 
розмило паводком після 
зими. 

Як завжди, Група 
АГРОТРЕЙД допомогла 
орендодавцям зорати зе-
мельні ділянки, які вони 
обробляють самотужки: 
49 одиниць техніки об-
робили понад 800 гек-
тарів для близько 4 000 
власників, які написали 
відповідні заяви, а під 
час дії карантину звер-
нулись телефоном.
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ВЕСНЯНИЙ БЛАГОУСТРІЙ  
ДЛЯ ГРОМАД

СУМКИ ДЛЯ ЛІКАРЯ

У СЕЛИЩІ СУХА ГРУНЬ  
З’ЯВИВСЯ НОВИЙ ВОДОГІН

Компанія підтримує сільську  
медицину.

Група АГРОТРЕЙД придбала для амбулаторії загаль-
ної практики сімейної медицини села Новомиколаївки 
Харківської області дві фельдшерських сумки. Всередині 
кожної з них є відділення для різноманітних інструментів 
та медикаментів, які завжди мають бути з лікарем, коли 
він йде на виклик до пацієнта. За словами сімейної мед-
сестри Ольги Гожи, старій сумці, якою користувалися в 
амбулаторії, було близько 10 років та вона вже добряче 
зносилася.

«Дуже зручно, що такі сумки з’явилися у нас. Лікар може 
взяти одну з них додому, тому що нерідко доводиться їхати 
на виклики звідти», — посміхається медсестра.

Група АГРОТРЕЙД не перший рік підтримує цю амбула-
торію. Раніше компанія подарувала кардіограф.

Жителі селища Суха Грунь 
Сумської області почали ко-

ристуватися водою з нового во-
догону, що відремонтувала Група 
АГРОТРЕЙД. Це стало можли-
вим завдяки програмі «Громадотво-
рець», яку започаткувала компанія. 

Минулого року проєкт з віднов-
лення місцевого водогону набрав 

найбільшу кількість голосів у кон-
курсі та виграв 50 тисяч гривень. 
Його автором став житель селища 
Ігор Губкін. За його словами, во-
догін, побудований в 1970-х роках, 
постійно проривало, а якість во-
ди залишала бажати кращого через  
іржу. 

Компанія допомогла не тільки 
фінансово. Ремонт виконали спів-
робітники Групи з використанням 
техніки АГРОТРЕЙДу. Основну 
роботу було зроблено влітку 2019-
го року. Тоді робітники замінили 
700 метрів труб на пластикові, від-
ремонтували п’ять оглядових водо-
провідних колодязів, установили в 
них нові крани й водозапірну арма-
туру, зробили капітальний ремонт 
ще одного колодязя. Проте на зиму 
роботи довелося призупинити й за-
вершити ремонт решти 150 метрів 
навесні 2020-го. 

«Цього року ми докопали до ар-
тезіанських свердловин та з’єдна-

ли їх з водонапірною вежею та на-
решті пустили воду. Тепер нею ко-
ристується все село», — пишаєть-
ся Ігор Губкін, який працює інже-
нером-будівельником на одному з 
підприємств Групи АГРОТРЕЙД — 
«СК-Агро». 

Програма «Громадотворець» за-
початкована Групою АГРОТРЕЙД 
і Благодійним фондом Всеволода 

Кожемяка «Україна ХХІ» два роки 
тому. Її мета — налагодити взаємо-
дію між громадою і компанією та 
залучити людей до розв’язання міс-
цевих проблем. Жителі тих селищ, 
де працюють підприємства Групи 
АГРОТРЕЙД, можуть подати будь-
який проєкт, що мав на меті покра-
щити життя громади, а переможець 
обирається шляхом голосування. 

Технікою Групи АГРОТРЕЙД грейдерували дороги, 
доставали повалені дерева та вивозили сміття.

Чиста та якісна вода  
з артезіанських сверд-
ловин для кожного. 
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ТА, ЩО МРІЯЛА НАВЧИТИ 
ЖІНОК ГРАМОТІ

У 1841 році в місті Борз-
на Чернігівської губер-

нії народилася Христина 
Журавльова, сьогодні більше 
відома за прізвищем Алчев-
ська, яке вона отримала піс-
ля заміжжя. Мати Христини 
отримала блискучу освіту в 
Смольному інституті, але 
самій дівчинці так не по-
щастило. Її батько платив 
приватним викладачам сво-
їх синів, але був рішуче про-
ти освіти  маленької Христі. 
Утім дівчинка мала вели-
чезну жагу до знань і кожен 
урок братів підслуховувала 
під дверима. Потім брала їх-
ні підручники та вчилася са-
мотужки.

Христя мала бунтарський 
дух. У 19 років вона почала 
публікувати статті на шпаль-
тах революційної газети 
«Колокол» під псевдонімом 
«Українка». Дівчина закли-
кала жінок вчитися і відві-
дувати школи. Один із її тек-
стів потрапив на очі замож-
ному харківському банкірові 
та промисловцеві Олексію 

Алчевському. Він написав 
невідомій авторці листа, мо-
лоді люди почали листува-
тися, і в них зав‘язались сто-
сунки.

За рік Христина та Олексій 
одружилися, і дівчина переї-
хала до Харкова. Подружжя 
оселилося у великому маєт-
ку, який зберігся до наших 
днів і нині використовується 
як Будинок культури Націо-
нальної поліції.

Чоловік завжди підтри-
мував прогресивні погляди 
дружини та її мрію зробити 
освіту доступною для жінок. 
У Харкові вона відкрила жі-
ночу недільну школу, яка 
працювала близько 60 років, 
навіть після того, як до вла-
ди прийшли більшовики.

У перші роки свого існу-
вання школа функціонувала 
фактично нелегально, тому 
що Христина не мала доку-
ментів про освіту. Заняття 
відбувалися в будинку Ал-
чевських, тут навчалися зви-
чайні жінки, багато з яких 
не знали літер та не вміли 

писати. Серед предметів на-
вчальної програми були пра-
вознавство, фізика, хімія, 
географія, історія України, 
письмо, математика. Усі ви-
трати на утримання закладу 
взяв на себе Олексій Алчев-
ський, а до викладання до-
лучилися понад 100 вчите-
лів-волонтерів.

Коли Алчевській було 29 
років, вона склала іспити на 
знання предметів, що ви-
кладала, і школа отримала 
офіційний статус. Проводи-
ти заняття було дозволено 
у недільні та святкові дні з 
10.00 до 14.00.

Христина Алчевська по-
пуляризувала українську мо-
ву та творчість Тараса Шев-
ченка. Тому чоловік замо-
вив відомому скульпторові 
Володимиру Беклемішеву 
погруддя письменника, яке 
встановили на території са-
диби. Так з’явився перший 
в світі пам’ятник Кобзарю. 
Вихід Емського указу, що за-
бороняв викладати україн-
ською, став для жінки уда-
ром: школа була змушена 
перейти на російську.

У 1896 році у школи з’яви-
лося власне приміщення. 
Його побудував відомий ар-
хітектор Олексій Бекетов, 
чоловік дочки Алчевських. 
Всього за роки існування 
навчального закладу в ньо-
му отримали освіту понад 17 
тисяч жінок. Сьогодні в сті-
нах колишньої школи роз-
міщується Харківський ху-
дожній музей.

У 1900-х роках в справах 
Олексія Алчевського поча-
лися фінансові труднощі. 
Він поїхав до Санкт-Петер-
бурга в Міністерство фінан-
сів, але 7 травня 1901 року за 
дивних обставин загинув під 
колесами потяга. В ході роз-
слідування в Торговому і Зе-
мельному банках, що нале-
жали Алчевському, ревізори 
виявили зловживання. Пер-
ший було визнано банкру-
том, другий перейшов у влас-
ність іншого підприємця.

Після банкрутства та 
смерті Олексія родина бу-

ла змушена продати маєток. 
Христина з дітьми утриму-
вали чайну лавку, яка забез-
печувала їх доходом. Після 
жовтневого перевороту біль-
шовики вилучили все майно 
родини, Алчевська померла 
в 1920 році у скруті.

Сьогодні неподалік від рід-
ного міста Христини в Борз-
нянському районі функці-
онують кілька підприємств 
Групи АГРОТРЕЙД та еле-
ватори «Доч-Хліб» і «Черні-
гівський». На них працюють 
близько 100 земляків Алчев-
ської.

Христина Алчевська зробила вели-
кий внесок у розвиток жіночої освіти 
в ті часи, коли вважалося, що дівчата 
взагалі не повинні вчитися, а єдиним 
їхнім обов’язком є успішно вийти за-
між та стати гарними господинями.

Родина Алчевських

Урок Алчевської в недільній школі

Христина Алчевська

wikimedia.org

wikimedia.org



ВАНТАЖНИК
с. Шелестове, Харківська обл.
Тел.: 067 115 13 49

АПАРАТНИК ОБРОБЛЕННЯ 
ЗЕРНА
с. Шелестове, Харківська обл.
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: 2524

СЛЮСАР-РЕМОНТНИК
ТОВ «Ворожбянский КХП»
Сумська обл., Білопільський р-н,  
м.Ворожба
Тел.: 066 932 76 09

МАШИНІСТ ЗНРМ
ТОВ «Ворожбянский КХП»

Сумська обл., Білопільський р-н,  
м.Ворожба

Тел.: 095 522 58 37

МАШИНІСТ ТЕПЛОВОЗА
ТДВ «Гадяцький елеватор» 
Полтавська обл., м. Гадяч 
Тел.: 067 570 18 89; 050 590 01 81

ЕЛЕКТРОМОНТЕР З РЕМОНТУ 
ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ  
ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ
ТДВ «Гадяцький елеватор» 
Полтавська обл., м. Гадяч 
Тел.: 067 570 18 89; 050 590 01 81

ЕЛЕКТРОМОНТЕР
ТОВ «Чернігівський елеватор»,  
СТОВ «Доч-Хліб»

Чернігівська обл., Борзнянський р-н, 
с.Велика Доч

Тел.: 097 554 12 54

ЕНЕРГЕТИК
ТОВ «Чернігівський елеватор»,  
СТОВ «Доч-Хліб»

Чернігівська обл., Борзнянський р-н, 
с.Велика Доч

Тел.: 097 554 12 54

МЕХАНІК
Сумська обл., Путивльський р-н,  
с. Мазівка
Тел.: 067 914 73 54

ТОКАР
Сумська обл., Путивльський р-н,  
с. Мазівка
Тел.: 067 914 73 54

КОМІРНИК-БУХГАЛТЕР
Харківська обл., смт. Золочів
Тел.: 067 115 13 49

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ 
ЗАСОБІВ
с. Шелестове, Харківська обл.
Тел.: 067 115 13 49

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
ВИРОБНИЦТВА
с. Шелестове, Харківська обл.
Тел.: 067 115 13 49

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!


