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СЕРПЕНЬ 2020

CROP TOUR 2020: ЯК ЦЕ БУЛО

Група АГРОТРЕЙД провела традиційний CROP TOUR. Фахівці компанії 
оглянули стан полів та техніки підприємств в Харківській, Сумській та 

Чернігівській областях, а наприкінці визначили кращий виробничий від-
ділок і оцінили роботу агрономічних та інженерних служб. с. 3 

У лютому 2020 року 
набули чинності змі-
ни в європейсько-
му законодавстві, які 
заборонили викори-
стання інсектицидів 
з діючою речовиною 
хлорпірифос і хлорпі-
рифос-метил.

ЗАБОРОНА ХЛОРПІРИФОСУ В ЄС:  
ЩО ЧЕКАЄ НА УКРАЇНСЬКИХ АГРАРІЇВ

с. 4 

Щоб продавати 
зерно до країн 
Євросоюзу, віт
чизняним ви
робникам дове
деться замінити 
препарати для 
обробки посівів.

ПОРТРЕТ УСПІХУ

«ПРАЦЮЮ ВІДПОВІ
ДАЛЬНО, БО ІНАКШЕ  
НЕ ВМІЮ» 

— СЕРГІЙ РЕВА.

с. 5

с. 6
БІЗНЕС ПІДТРИМУЄ МОЛОДИХ 
СПОРТСМЕНІВ У РЕГІОНАХ
Футбольний сезон відновився, і Група 
АГРОТРЕЙД традиційно підтримала коман-
ду «Прогрес Агротрейд» Козелецького району 
Чернігівської області.



Останнім часом ми пересвідчились, що за 
незалежність треба боротись, але, мабуть, 

тим вона і цінна. Більше шести років триває 
російська агресія, яка має на меті позбави-
ти нас права самостійно обирати свою долю 
і свій шлях.

Українці — нація хліборобів, які мирно пра-
цюють на своїй землі, але ми готові захища-
ти цю землю зі зброєю в руках. Більше шести 
років ми доводимо це. Ніким не очікуваний 
виклик весни 2014 року, збройне вторгнення 
влітку примусили нас піднятись на захист на-
шої землі і наших домівок. 

Починаючи з квітня 2014 року благодійний 
фонд «Мир і порядок», який я заснував разом 
із іншими небайдужими харків’янами, допо-
магав активістам і державним органам у про-
тистоянні з сепаратистами, а пізніше, коли 
ворог розгорнув повномасштабні бойові дії,  
підтримував бійців на Донбасі: забезпечував 

їх формою і бронежилетами, навігаторами, лі-
хтарями, протигазами, харчуванням, ліками 
тощо, адже того вимагав стан української ар-
мії. Ми купували для фронта військові авто-
мобілі, а для військового госпіталя — медичне 
та операційне обладнання.

Згодом забезпечення армії покращилося, 
але і тепер фонд «Україна ХХІ» не забуває про 
потреби наших захисників. Ми допомагаємо 
бійцям із лікуванням та реабілітацією, нео-
дноразово організовували поїздки на літні ка-
нікули в Австрію для дітей воїнів, загиблих на 
фронті. Ми допомагаємо громадам, де ведемо 
господарську діяльність, і віримо, що це та-
кож наш внесок у незалежність України. 

Працюємо, годуємо світ, боронимо землю, 
виховуємо дітей, любимо Україну — з власної 
волі. Це і є Незалежність.
Зі святом, друзі!

ВСЕВОЛОД КОЖЕМЯКО, 
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР  

ГРУПИ АГРОТРЕЙД

АГРОНОВИНИ 2

Друзі, 24 серпня Україна святкує 
29-ту річницю Незалежності.

Цього разу світло провели в селі Руса-
нівка Липоводолинського району Сум-
ської області. АГРОТРЕЙД й раніше до-
помагав селищу з освітленням на інших 
вулицях, але одна з чотирьох ще залиша-
лася без ліхтарів.

«Взагалі, дуже давно на цій вулиці бу-
ло освітлення, потім систему було зруй-
новано, частину матеріалів викрадено, 
а інша з плином часу стала непридатна. 
Місцеві жителі вже давно питали, коли 
ж і на цій вулиці з’явиться світло. На-

решті це сталося», — розповідає житель 
Русанівки, механік ТОВ «СК-АГРО», що 
входить до складу Групи АГРОТРЕЙД, 
Микола Бугай.

Утім нещодавно ситуація змінилася: 
громада самостійно сплатила за роз-
робку технічної документації, а Група 
АГРОТРЕЙД встановила вісім нових лі-
хтарів, лічильник і таймер, що вмикає 
і вимикає освітлення за установленим 
розкладом. На це компанія витратила 40 
тисяч гривень.

РУСАНІВКА ТЕПЕР  
ЗІ СВІТЛОМ
АГРОТРЕЙД допомагає освітлювати вулиці в насе
лених пунктах, де працюють підприємства Групи.

НА РОБОТУ —  
НА СУЧАСНОМУ АВТО
Група АГРОТРЕЙД вкладає 
гроші в підвищення комфор
ту для своїх співробітників.

Так, нещодавно на третьому кластері, який пра-
цює в Путивльському районі Сумської області, 
з’явився восьмимісний мікроавтобус Volkswagen 
Crafter, який використовується для підвезення 
робітників на роботу та додому. Раніше людей во-
зили на старенькому автобусі КАВЗ.

«Салон чудовий, великі сидіння, є кондиціо-
нер, їхати дуже комфортно. З тим, що було ра-
ніше, не порівняти», — посміхається фахівець із 
земельних питань Людмила Аляб’єва, яка одна з 
найперших проїхала на новому авто.

У Русанівці остання вулиця  
залишалася без світла
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Перший день був присвяче-
ний підприємствам Хар-
ківської області. CROP 

TOUR 2020 розпочався з огляду 
машинно-тракторного парку пер-
шого кластеру з понад 70 одиниця-
ми техніки, після чого під пильне 
око фахівців потрапили поля з ор-
ганічною пшеницею, планова вро-
жайність якої п’ять тонн з гектара. 
Продукція з цих полів використо-
вуватиметься для виготовлення 
дитячого харчування.

Окрім конвенційних полів, в 
Харківській області були огляну-
ті демо-ділянки, де досліджуються 
24 гібриди пшениці та ячменю іно-

земної і вітчизняної селекції. Ко-
жен сорт відрізняється врожайні-
стю, розміром колосу, стійкістю до 
несприятливих умов тощо. За сло-
вами заступника директора АПД з 
насінництва Анатолія Берези, тут 
також експериментують з норма-
ми висіву при різній кількості до-
брив й тестують системи захисту. 
Загалом на цій ділянці проводять 
120 дослідів.

Далі команда АГРОТРЕЙДу від-
правилася в Сумську та Чернігів-
ську області. Поля для перевірки 
обиралися рандомно за допомо-
гою спеціальної програми. За чо-
тири дні співробітники Групи ог-

лянули близько 70 полів, оцінили 
посіви пшениці, соняшника, ку-
курудзи, ріпаку та сої. Про кожне 
агрономи надали основну інфор-
мацію: спосіб обробки та засто-
совані технології, умови посівної, 
попередник.

За результатами голосування, 
підприємства сьомого кластера, 
що в Харківській області, стали во-
лодарями одразу двох нагород: за 
кращу інженерну службу та кра-
щий виробничий відділок. Звання 
Кращої агрономічної служби за-
воювали співробітники третього 
кластера з Сумської області. Саме 
їхні посіви стали беззаперечними 
лідерами серед фахівців. 

«Щодо перспектив врожайності, 
думаю, що все буде добре, проте 
наша місія в полях ще не заверше-
на. Є над чим працювати, щоб за-
кінчити рік з хорошим фінансовим 
результатом. За останні п’ять ро-

ків ми пройшли великий шлях, ми 
стаємо все більш технологічним 
холдингом. Будемо і надалі руха-
тись в цьому напрямку», — сказала 
під час нагородження директорка з 
фінансової та операційної діяльно-
сті Групи АГРОТРЕЙД Олена Во-
рона.

Група 
АГРОТРЕЙД 
провела тради-
ційний CROP 
TOUR. Фахівці 
компанії огля-
нули стан по-
лів та техніки 
підприємств 
в Харківській, 
Сумській та 
Чернігівській 
областях, а на-
прикінці визна-
чили кращий 
виробничий 
відділок і оці-
нили роботу 
агрономічних 
та інженерних 
служб.За чотири дні команда АГРОТРЕЙДу оглянула близько 70 полів

Нагороди чекають на своїх володарів

Стан техніки — важливий фактор успішного врожаю Кожне поле отримало оцінку 



У лютому 2020 ро-
ку набули чинно-
сті зміни в європей-

ському законодавстві, які 
заборонили використан-
ня інсектицидів з діючою 
речовиною хлорпірифос 
і хлорпірифос-метил. Єв-
ропейське агентство з без-
пеки харчових продуктів в 
ході 20-річних досліджень 
підтвердило, що ці речови-
ни небезпечні для здоров’я 
людини. Особливо нега-
тивно вони впливають на 
дитячий організм, викли-
каючи затримки розвитку в 
перші роки життя. 

З жовтня забороняєть-
ся ввезення в країни ЄС 
сільськогосподарської про-
дукції, що містить залиш-
ки хлорпірифосу і хлорпі-

рифос-метилу понад 0,01 
мг/кг. Цей показник озна-
чає, що при виробництві та 
зберіганні дані речовини не 
мають використовуватися. 

Для українських агра-
ріїв це може стати неаби-
яким викликом, адже в на-
шій країні ці інсектициди 
не заборонені та активно 
використовуються для об-
робки посівів більшості 
культур і складів із зерном. 
Особливо багато залишків 
хлорпірифосу накопичу-
ється в олійних культурах: 
соняшнику, сої та ріпаку. 
Утім, за словами президен-
та Фітосанітарної асоціації 
України Владислава Седи-
ка, використання препара-
тів на основі хлорпірифосу 
не завжди означає, що він 

залишиться в продукції, 
адже період розпаду таких 
препаратів складає 20 днів. 
Кінцевий результат зале-
жатиме від технології вико-
ристання.

Для Групи АГРОТРЕЙД 
заборона хлорпірифосу в 
ЄС не була неочікуваною 
звісткою. До нововведень 
почали готуватися ще до 
початку посівної. За слова-
ми директора агропромис-
лового департаменту Олек-
сандра Овсяника, компа-
нія відмовилась від викори-
стання хлорпірифосу, замі-
нивши його на інсектицид 
іншої групи. «Деякі трейде-
ри й раніше висували вимо-
ги щодо хлорпірифосу, але 
тепер це питання стало го-
стро і стосується всіх. Тож 
ми змінили технологію та 
переглянули наші схеми. 
Замість забороненого в ЄС 
препарату використовуємо 
більш легші піретроїди», — 

розповідає Овсяник.
Знайти замінники хлор-

пірифосу на ринку не важ-
ко, але це потребує додат-
кових витрат. Утім цей пре-
парат залишається резерв-
ним варіантом на випадок 
великої кількості шкідни-
ків. «Такою хімією ми кори-
стуємося тільки винятково. 
Наприклад, коли треба по-
боротися з совкою озимою 
або совкою бавовниковою, 
але тільки на ранніх етапах 
розвитку та не систематич-
но», — ділиться агроном. За 
такою схемою препарат в 
товарному зерні не залиша-
ється.

В якості дезінфікуючих 
засобів для зерносховищ 
препарати на основі хлорпі-
рифос і хлорпірифос-мети-
лу АГРОТРЕЙД ніколи не 
використовував. 

В Україні зареєстровано 
38 препаратів на основі дію-
чої речовини хлорпірифос.

Аналітики «УкрАгроКон-
салт» зазначають, що цими 
препаратами обробляється 
близько 35-45% посівів, тож 
введення обмежень ЄС ма-
тиме істотний вплив на екс-
порт зерна з України. 

За словами директора 
департаменту зовнішньої 
торгівлі Андрія Бута, зараз 
українські трейдери погано 
розуміють, як буде відбу-
ватися торгівля за новими 
стандартами. Не зрозуміло, 
як визначатиметься якість 
товару в збірних партіях та 
як буде організована ло-
гістика. «Але врешті-решт 
ринок сам покаже, як він 
працюватиме. Україна екс-
портує в країни ЄС вели-
ку кількість продукції, зо-
крема кукурудзи, й знайти 
альтернативні ринки збуту 
буде складно, але можли-
во. Потрібно тільки конку-
рувати ціною», — говорить 
експерт.

Подія відбулася на базі елітного насіннєвого госпо-
дарства «КОЛОС», що розташоване в селі Ше-

лестове Харківської області. Гостями заходу стали по-
стійні та потенційні клієнти Групи АГРОТРЕЙД, а та-
кож дистриб’ютори. 

Для компанії «День поля» — традиційний захід. То-
рік він був присвячений яровим культурам, а в цьому — 
озимим. За день учасники оглянули близько сотні до-
слідних та демо-ділянок. 

«Фермери могли не тільки ознайомитись із асорти-
ментом насіннєвого матеріалу Групи АГРОТРЕЙД, 
а й дізнатись, як та чи інша технології впливають на 
продуктивність, які нюанси існують при використан-
ні кожної з них. Були продемонстровані різні системи 
захисту для озимої пшениці», — розповідає начальник 
відділу реалізації насіння Сергій Макаренко. 

Цьогорічний «День поля» провели спільно з партне-
рами ТОВ «Агротехсоюз», які демонстрували на полях 
Групи АГРОТРЕЙД дію своїх препаратів.

Група АГРОТРЕЙД виробляє посівний матеріал со-
няшника, кукурудзи, ячменю, гречки,  сої та ози-
мої пшениці. Власну торгову марку Agroseeds Група 
АГРОТРЕЙД вивела на ринок у 2018 році. Насінням 
Agroseeds щорічно засівається понад 100 тисяч гекта-
рів у Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоград-
ській, Чернігівській, Луганській, Донецькій, Запорізь-
кій та Дніпропетровській областях. Девіз торгової мар-
ки — «Стабільний прибуток з кожного гектара», адже 
посівний матеріал Agroseeds вирощується під контро-
лем фахівців і авторським наглядом оригінаторів сор-
тів, а потім допрацьовується на насіннєвому заводі Гру-
пи. Усе насіння відповідає чинним стандартам якості, 
що включають ДСТУ 4138–2002 та ДСТУ 6068–2008. 
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ЗАБОРОНА ХЛОРПІРИФОСУ В ЄС:  
ЩО ЧЕКАЄ НА УКРАЇНСЬКИХ АГРАРІЇВ

«ДЕНЬ ПОЛЯ»: ГОЛОВНІ ГЕРОЇ — ОЗИМІ

Щоб продавати зерно до країн Єв-
росоюзу, вітчизняним виробникам 
доведеться замінити препарати для 
обробки посівів.

Група АГРОТРЕЙД провела «День поля»,  
присвячений питанням розвитку насінництва.

Фермери дізнались, як технології впливають на продуктивність насіння



ЩО КАЖУТЬ КОЛЕГИ  
ПРО СЕРГІЯ РЕВУ
Директор ТОВ «Зачепилівське ХПП» 
Геннадій Гамбаль: 

— Енергослужба під керівництвом 
Сергія Реви забезпечила безперебій-
ну та безаварійну роботу підприєм-
ства. Завдяки своєчасному технічному 
обслуговуванню обладнання аварійні 
відключення енергопостачання зведені 
до мінімуму. Досягти такого результату 
дозволили грамотна організація робо-
чого процесу та кваліфіковані праців-
ники. 

Головний інженер ТОВ «Зачепилівське 
ХПП» Олександр Обифост:

— Я працюю з Сергієм уже чотири 
роки. Це дуже відповідальна та надійна 
людина, він дійсно полюбляє планува-
ти роботу заздалегідь та тримати все під 
контролем. Разом ми щодня намагає-
мося вдосконалювати процеси і при-
строї.

В Україні з року в рік ско-
рочується виробництво 
гречки. Якщо в 2017 ро-

ці Україна зібрала 180,4 тисячі 
тонн гречки, то в 2019 — 89 ти-
сяч: обсяги скоротилися більше 
ніж вдвічі. Причина — вирощу-
вати цю культуру невигідно. Ви-
робникам стало складно конку-
рувати з масовим імпортом де-
шевої неякісної гречаної крупи 
з-за кордону, й відтоді україн-
ські фермери почали активно 
скорочувати обсяги посівів. Гру-
па АГРОТРЕЙД не стала винят-
ком: ще в 2017 році компанія за-
сівала гречкою понад 1700 гек-
тарів, а цього року — тільки 118.

«Наразі є всі підстави говори-

ти про те, що державна політика 
та відсутність уваги до перероб-
ки гречки може призвести до то-
го, що найближчим часом ця га-
лузь припинить своє існування, 
і країна буде повністю залежати 
від монопольних поставок з-за 
кордону», — говорить директор-
ка з фінансової та операційної 
діяльності Групи АГРОТРЕЙД 
Олена Ворона.

За даними Державної мит-
ної служби України, основни-
ми імпортерами гречаної крупи 
є Російська Федерація, Казах-
стан та Білорусь. Наразі спосте-
рігається тенденція подальшого 
зростання імпорту. Якщо протя-
гом 2016-2017 маркетингового 

року було імпортовано 19 тисяч 
тонн крупи, то в 2017-2018 мар-
кетинговому році обсяг імпорту 
збільшився в 2,5 раза й склав 48 
тисяч тонн. У першому кварталі 
2020 року Україна імпортувала 
гречки на 4,6 мільйона доларів, 
що в 6,5 раза більше, ніж за ана-
логічний період минулого року.

Більшість імпортерів завозять 
в Україну вже готову крупу, яка, 
на відміну від зерна, не опо-
датковується митом. При цьо-
му якість імпортованої крупи 
значно поступається продукції 
українського виробника. «Ім-
портована крупа навіть візуаль-
но відрізняється. Вона темніше, 
менше за розміром, недостатньо 
якісно очищена», — пояснює 
менеджер з реалізації круп Гру-
пи АГРОТРЕЙД Роман Змій.

До того ж, у зв’язку з тривали-
ми логістикою та розмитненням 
підвищується шанс її псування.
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ПОРТРЕТ УСПІХУ

ВРЯТУВАТИ УКРАЇНСЬКУ ГРЕЧКУ
Українці споживають гречку з-за кордону, 
яка програє вітчизняній крупі за якістю, 
у той час як власна переробна галузь 
занепадає.

 Три роки українські 
виробники намагаються 
підняти це питання на 
рівні міністерства, але 
держава поки не при-
ймає ніяких рішень. 
Захистити галузь від 
знищення може введен-
ня або квот на імпорт 
гречаної крупи, або 
мита на її ввезення з-за 
кордону. Тільки таким 
чином можна врятувати 
національні підприєм-
ства, зберегти робочі 
місця в невеликих насе-
лених пунктах та убез-
печити українців від 
росту цін  
— вважає Олена Ворона.

«ПРАЦЮЮ ВІДПОВІДАЛЬНО, 
БО ІНАКШЕ НЕ ВМІЮ», 

— СЕРГІЙ РЕВА

«Зелений Клин» поновлює рубрику 
«Портрет успіху», в якій буде роз
повідати про найкращих співробіт
ників. Героєм цього випуску став 
інженеренергетик Сергій Рева, 
якому ТОВ «Зачепилівське ХПП» 
завдячує безперебійною роботою 
енергослужби.

СЕРГІЙ РЕВА, інженер-енергетик  
ТОВ «Зачепилівське ХПП»
СТАЖ В КОМПАНІЇ: 13 років
ХОБІ: рибалка

 ЯК СТАВ ІНЖЕНЕРОМ-ЕНЕРГЕТИКОМ

Це була та ще епопея. Коли у восьмому кла-
сі ми вивчали фізику, на уроках нам розповіда-
ли про електричний струм. Якось я прийшов зі 
школи, а мати мені й каже: «Поламалася праска, 
може, подивишся? Ти ж фізику вивчаєш». Я з за-
доволенням розібрав її та виправив несправність. 
Ну, на той момент я так подумав... Утім, коли я 
увімкнув праску, вона як бабахне! У мене аж лі-
чильник зірвало. Але в той момент я вирішив, що 
вивчу цю науку, та вступив до Сумського техно-
логічного технікуму цукрової промисловості.

 ПЕРШИЙ ДЕНЬ В КОМПАНІЇ 

Я прийшов у компанію 13 років тому. Хоча я 
до АГРОТРЕЙДу працював на різних заводах і 
раніше бачив схоже устаткування, тут мене вра-
зив масштаб. Одразу познайомився зі співробіт-
никами, вони розповіли мені, які «болячки» тре-
ба усунути, а їх на той час справді вистачало, й 
почав працювати.

 ЩО ПОДОБАЄТЬСЯ В РОБОТІ  

Найбільше люблю прийти на роботу та поба-
чити, що все працює: двигуни справні, немає 
підгорілих проводів тощо. Це тішить мене по-
над усе. Але, щоб не ламалося, треба постійно 
приділяти цьому увагу. Тому я заздалегідь пла-
ную роботу. Зазвичай маю слідкувати за справ-
ністю двигунів, агрегатів, чистотою дискових 
установок

 ВИКЛИКИ В РОБОТІ  

Найважче — це коли перегорає мотор, який 
важить понад 150 кілограмів.

 МРІЯ 

Щоб у мене завжди був порядок на 
роботі та рибалка вдавалася.

 СЕКРЕТ УСПІХУ 

Просто треба, щоб усе було під контролем, 
будь-який етап роботи має відбуватися під 
пильним оком фахівця. Завдяки цьому за роки 
роботи в мене не сталося жодного серйозного 
збою. Я так з дитинства звик: або працюй гар-
но, або краще нічого не роби.

 ХОБІ

У вільний час полюбляю риболовлю. 
Це родинне хобі, ще дід змалечку при-
вчив. Тож кожного тижня я присвячую 
один вихідний домашнім справам, а 
другий — рибалці. Обов’язково йду по-
дивитися на річку, послухати спів пта-
шок, поспілкуватися з природою, й не-
важливо, яка то пора року.



Через затримку старту жнив приймання 
нового врожаю розпочалося на півто-
ра-два тижні пізніше. Проте інтенсив-

ність надходження партій ранніх зернових не 
менша, ніж торік, тому елеватори переведе-
ні на цілодобовий режим роботи. Традиційно 
першим почав приймати зерно елеватор ТОВ 
«Близнюківський КХП» у Харківській облас-
ті, а найпізніше процес розпочався в Чернігів-
ському регіоні.

«Цього року елеватори Групи АГРОТРЕЙД 
суттєво знизили вартість низки послуг, зокре-
ма поклажодавцям надається місяць безко-
штовного зберігання», — зазначив директор 
виробничо-технічного департаменту Групи 
АГРОТРЕЙД Костянтин Ворона. 

У компанії зазначили, що, попри затримку 
старту збирання врожаю, Група АГРОТРЕЙД 
очікує повне виконання плану заготівлі ранніх 
зернових. Загалом він складає 206 тисячі тонн 
і станом на 19 серпня виконаний на 86%. Най-
ближче до виконання планових показників 
наразі знаходяться Чернігівський, Доч-Хліб, 

Дворічанський, Гадяцький та Коломацький 
елеватори. 

До структури Групи входять дев’ять елева-
торів і хлібоприймальних підприємств у Чер-
нігівській, Сумській, Полтавській та Харків-
ській областях. Усі вони мають залізничні гіл-
ки та автомобілерозвантажувачі, здатні роз-
вантажити будь-який вид транспорту з зерном. 

Загальна потужність одночасного зберігання 
зерна становить 570 тисяч тонн. Зернозбері-
гаючі потужності холдингу складаються з ме-
талевих і бетонних силосів, складів підлогово-
го зберігання, поліетиленових рукавів. Окрім 
зберігання, на елеваторах Групи пропонують-
ся послуги очищення та сушки зерна в потоці, 
що значно зменшує травматизацію зерна.
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ПРИЙОМ ЗЕРНА НА ЕЛЕВАТОРАХ  
ГРУПИ АГРОТРЕЙД РОЗПОЧАВСЯ ПІЗНІШЕ

БІЗНЕС ПІДТРИМУЄ МОЛОДИХ 
СПОРТСМЕНІВ У РЕГІОНАХ
Цього разу компанія перера-

хувала 20 тисяч гривень, щоб 
спортсмени змогли брати участь в 
чемпіонатах. Найближчим часом 

команда змагатиметься за кубок 
Козелецького району. Цей чем-
піонат відбуватиметься протягом 
трьох тижнів, а завершиться 24 
серпня в День Незалежності.

Наразі в команді 25 хлопців. 
«Грають місцеві, а також залуча-
ємо легіонерів, щоб мати достой-
ні рейтинги», — розповідає керів-
ниця відділу культури, сім’ї, мо-
лоді та спорту Кіптівської об’єд-
наної громади Ірина Дубик.

Під час жорстких карантинних 
обмежень спортсмени, хоча й 
тренувалися на місцевому стаді-
оні, але брати участь в чемпіона-
тах та іграх не могли. Тому, коли 
карантин було пом’якшено, зітх-
нули з полегшенням. Утім, і про 
правила не забувають.  

«Анонсуючи ігри, завжди нага-
дуємо, що глядачі мають дотри-
муватися карантинних обмежень. 
Зараз уже багато людей приходять 

та активно підтримують гравців. 
На щастя, в нашому районі не за-
фіксовано жодного випадку за-
хворювання», — зазначила Ірина 
Дубик.

Група АГРОТРЕЙД допомагає 
місцевій команді близько двох 
років. Компанія почала підтри-
мувати розвиток спорту в грома-
ді одразу після того, як придбала 
агропідприємство «Кіпті». Рані-
ше компанія вже фінансувала ку-
півлю нової форми та м’ячів для 
спортсменів і допомагала матері-
ально. Минулого року подарува-
ла футболістам гру в пейнтбол.

«Нам дуже пощастило з 
АГРОТРЕЙДом. Цього року нам 
трохи завадив карантин рухати-
ся в тому темпі, в якому ми зви-
кли, але в минулому компанія нас 
дже підтримувала. Більше б таких 
аграріїв», — зазначила керівниця 
відділу.

Елеватори Групи 
АГРОТРЕЙД прийняли 
177 тисяч тонн ранніх 
зернових. 

Футбольний сезон відновився, 
і Група АГРОТРЕЙД традиційно 
підтримала команду «Прогрес 
Агротрейд» Козелецького  
району Чернігівської області.

ДІАЛОГ З ГРОМАДОЮ

Команда «Прогрес Агротрейд» готується взяти участь  
в чемпіонаті
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ЯК КОЗАКИ БЛИСКУЧЕ МОСКОВСЬКЕ 
ВІЙСЬКО ПЕРЕМОГЛИ

Конотопська битва 
— це один із клю-
чових епізодів мос-

ковсько-української війни 
1658-1659 років. Проте в 
старих радянських підруч-
никах було важко знайти 
згадки про блискучу пе-
ремогу гетьмана Івана Ви-
говського, адже ця битва 
стала однією з наймасш-
табніших поразок росій-
ського війська. 

Після смерті Богдана 
Хмельницького проти-
річчя з московським уря-
дом через його втручання 
у внутрішні справи Геть-
манщини загострювалися. 
Московія була незадово-
лена тим, що гетьман Іван 
Виговський відмовився 
від союзницьких стосун-
ків із нею, замість чого 

підписав Гадяцький дого-
вір з Польщею, про який 
«Зелений Клин» писав у 
26-му номері. Цей доку-
мент стосувався подаль-
шого політичного та еко-
номічного розвитку Укра-
їни, він надавав їй рівно-
правне місце в Речі По-
сполитій та мав запобігти 
подальшому засиллю мос-
ковської влади в країні. 
Проте Сейм Речі Поспо-
литої ратифікував договір 

у значно спрощеному ви-
гляді. 

Дізнавшись про це, цар 
Олексій Романов видав гра-
моту, якою оголошувало-
ся про початок воєнних дій 
проти Гетьманщини. 1658 
року уряд Московії перей-
шов до збройного вторгнен-
ня в Україну, московська 
армія захопила Миргород, 
Лубни та Пирятин. Згодом 
зруйнувала міста Борзна та 

Ніжин й застрягла під Ко-
нотопом, що в Сумській об-
ласті. Облога міста розпоча-
лася 21 квітня 1659 року та 
тривала понад два місяці, 
доки під Конотоп не при-
були війська гетьмана Ви-
говського та його союзники 
— кримські татари. Загалом 
козацько-татарське військо 
налічувало близько 50 тисяч 
воїнів. 

8 липня відбулася вирі-
шальна битва, в ході якої 

козакам вдалося заманити 
військо Олексія Трубець-
кого в пастку. 

«Гетьман атакував вій-
сько Трубецького і рап-
товим ударом захопив ве-
лику кількість коней. На-
ступного дня навздогін 
за Виговським рушила 
30-тисячна кіннота Се-
мена Пожарського, який 
переправився через річ-
ку Соснівку й отаборився. 
Тим часом непомічений 
ворогом загін Степана 
Гуляницького зруйнував 
переправу і загатив річ-
ку. Вранці 9 липня козаки 
атакували табір Пожар-
ського, після чого іміту-
вали відступ, а коли ворог 
залишив табір і опинився 
у вузькому яру, із засідки 
завдали потужного удару 
загони кримських татар. 
Московське військо було 
оточене і майже все зни-
щене протягом дня», — 
пише Український інсти-
тут національної пам’яті. 

Трубецький почав від-
ступ, а козаки й татари 
переслідували втікачів до 
московського кордону. 
Вороже військо втрати-
ло артилерію, скарбницю, 
обоз та бойові знамена. 

За даними Українсько-

го інституту національної 
пам’яті, в Конотопській 
битві загинуло до 30 тисяч 
ворогів, ще 15 тисяч по-
трапили в полон, зокре-
ма й десятки знатних во-
євод, серед яких опинився 
і Семен Пожарський. Та-
ка беззаперечна перемо-
га українців стривожила 

царя. Проте скористатися 
можливістю дійти до Мо-
скви Виговському завади-
ли антигетьманські пов-
стання в Україні.

Сьогодні в пам’ять про 
славетну битву на в’їзді в 
село Шаповалівка Коно-
топського району вста-
новлений знак «Шаблі». 

До города Конотопа 
військо підступало,

Воєводи Трубецько-
го лагерями стало.

Славний гетьман 
наш Іван Виговський

На ту облогу зібрав 
військо козацькеє

Ще й орду в підмогу.

Захотіли козаченьки 
москаля провчити…

(Ігор Рачко)

Пам’ятний знак Конотопської битви

Конотопська битва 1659 року. Картина Артура Орльонова

umoloda.kiev.ua

mapio.net

В Сумській області функціонують кілька 
підприємств Групи АГРОТРЕЙД. Так, у 
85 кілометрах від місця славетної битви 
працює Ворожбянський елеватор, трохи 
далі — підприємства ТОВ «СК-АГРО», ТОВ 
«АГРІПОРТ-НОРД», ТОВ «ЛИПОВОДОЛИН-
СЬКИЙ РАЙСНАБ» та СТОВ «ХЛІБОРОБ».



КОМІРНИК (ЗАВІДУВАЧ 
СКЛАДУ ПММ)
Чернігівська обл., Бахмацький р-н,  
с. Курінь
Тел.: 050 228 00 08

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: 3687

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

КОМІРНИКБУХГАЛТЕР
Харківська обл., смт. Золочів

Тел.: 067 115 13 49

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

ТРАКТОРИСТМАШИНІСТ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
ВИРОБНИЦТВА
с. Шелестове, Харківська обл.
Тел.: 067 115 13 49

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

МАШИНІСТ ТЕПЛОВОЗА
ТДВ «Гадяцький елеватор» 

Полтавська обл., м. Гадяч

Тел.: 067 570 18 89

ТОКАР
Сумська обл., Путивльський р-н,  
с. Мазівка
Тел.: 066 024 36 47

ВОДІЇ ВАНТАЖНИХ ТА ЛЕГ
КОВИХ АВТОТРАНСПОРТНИХ 
ЗАСОБІВ
ТОВ «Близнюківський КХП»
Харківська обл., смт. Близнюки
Тел.: 050 679 10 86

МЕХАНІК
ТОВ «Близнюківський КХП»
Харківська обл., смт. Близнюки
Тел.: 050 679 10 86

МАЙСТЕР ЗМІНИ
ТОВ «Близнюківський КХП»
Харківська обл., смт. Близнюки
Тел.: 099 946 11 34

ЕЛЕКТРОМОНТЕР З РЕМОНТУ 
ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕК
ТРОУСТАТКУВАННЯ
ТОВ «Близнюківський КХП»
Харківська обл., смт. Близнюки
Тел.: 050 679 10 86

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

ВІДПОЧИЛИ ТА ВИЗНАЧИЛИ КРАЩИХ

А КРАЩІ СПІВРОБІТНИКИ КОМПАНІЇ ОТРИМАЛИ 
ДИПЛОМИ В НАСТУПНИХ НОМІНАЦІЯХ:

Перед тим, як жнива розпоч-
нуться в повному обсязі, Група 
АГРОТРЕЙД традиційно прово-
дить Агропікнік.

Співробітники відпочивають 
на природі та готують літні 
страви. Проте ця подія не 
тільки для розваги, але й для 
того, щоб визначити кращих.

Цього року сертифікати з 
грошовими винагородами на 
потреби колективу вручені 
лідерам різноманіття агро-
кластеру №7 та ТОВ «Дворі-
чанський елеватор» за най-
кращий результат року.

старший агроном агрокластеру 
№3 Олексій Деркач — «Гарант вро-
жаїв»;

заступник директора з соціальних 
питань агрокластеру №1 Сергій Чу-
дік — «Хранитель полів та ланів»;

старший інженер агрокластеру 
№5 Ярослав Курган — «Золоті руки 
майстра»;

завідувачка лабораторії ТОВ «Ко-
ломацьке ХПП» Олена Осипова — 
«Гуру зернової формули»;

головний інженер ТОВ «Ворож-
бянський КХП» Сергій Кравчук — 
«Майстер безперервного процесу». Кожна команда готувала свою страву 

Відпочинок в невимушеній обстановці Нагороди — найкращим

Керівництво компанії  
теж долучилося до готування страв


