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ТІ, ЯКІ ПРОЙШЛИ ВІЙНУ

У 2014 році в Україні почалась війна, яка так чи інакше торкнулася кожного з 
нас. 36 працівників Групи АГРОТРЕЙД брали участь у бойових діях на Дон-
басі. Це люди з різних регіонів, фахівці з безпеки й слюсарі, водії та енер-
гетики, добровольці та мобілізовані. До свята 14 жовтня ми зібрали кілька 
історій. Дякуємо вам, наші захисники! с. 4-5 

Місцеві фермери 
та агрохолдинги, 
що працюють в 
районі, об’єдна-
лися задля спіль-
ного вирішення 
соціальних пи-
тань в громадах 
та ефективної 
взаємодії з вла-
дою. 

У ПУТИВЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ АГРАРІЇ  
СТВОРИЛИ РАДУ СІЛЬГОСПВИРОБНИКІВ

с. 6 

25 вересня в 
Путивлі вперше 
відбулися  
установчі збори 
Ради сільгосп-
виробників.

ГРУПА АГРОТРЕЙД НАДАЛА ТЕХНІКУ  
ДЛЯ БОРОТЬБИ З ЛІСОВОЮ ПОЖЕЖЕЮ

с. 3
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ВІНОК УКРАЇНИ. Вірш Ліани Лещенко



ВІТАЮ, ДРУЗІ! 
14 жовтня ми відзначаємо вкрай 

важливі для нас День захисника 
України, День козацтва та христи-
янське свято Покрови Пресвятої 
Богородиці. 

Уже сьомий рік українці проти-
стоять російським нападникам та 
проявляють відвагу на передовій. За 
останніми даними управління Вер-
ховного комісара ООН з прав лю-
дини за весь період конфлікту жер-
твами війни стали близько 41-44 
тисяч осіб. Це ще раз нагадує, на-
скільки високу ціну віддають укра-
їнці за свою свободу. 

Хоча частина нашої країни ще 
залишається окупованою,у нас є і 
здобутки: ми усвідомили цінність 
свободи і незалежності, почали 
пишатись своєю нацією,  віднови-
лась повага до армії та військовос-
лужбовців.

Я пишаюся, що серед нас пра-
цюють 36 чоловіків, які були 
мобілізовані і захищали нашу 
країну на передовій. На час служби 
за нашими співробітниками зали-
шилися закріпленими робочі місця 
та виплачувалася середня заробітна 
плата.  

Цього дня я хочу висловити вам 
величезну подяку. Особисто для 
мене  кожен з вас — герой. Завдя-
ки вам війна не просунулась далі, 
а Україна — вільна нація, вільна 
держава.

Я бажаю нам всім мирного 
неба та якнайшвидшої  
перемоги.  
Слава Україні! 

ВСЕВОЛОД КОЖЕМЯКО, 
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР  

ГРУПИ АГРОТРЕЙД

АГРОНОВИНИ 2

В рамках проєкту соціальної відпові-
дальності Група АГРОТРЕЙД про-

довжує підтримувати регіони своєї при-
сутності й до 1 вересня подарувала уч-
ням багаторазові захисні маски з філь-
тром. 

«Так АГРОТРЕЙД підтримав дітей 
орендодавців у найбільш нестандарт-
не 1 вересня, — пояснює директор де-

партаменту земельних відносин Групи 
АГРОТРЕЙД Олександр Парщик. — 
Маски яскраві та стильні. Вони стануть 
дітлахам в нагоді як на уроках, так і в ін-
ших громадських місцях». 

Група АГРОТРЕЙД працює в чоти-
рьох областях України: Харківській, 
Чернігівській, Сумській та Полтав-
ській. За словами Парщика, компанія 
здійснює комплексний підхід до соці-
альної роботи в усіх зонах своєї присут-
ності. Так, співробітники компанії роз-

містили в населених пунктах оголошен-
ня для орендодавців з інформацією, де 
вони можуть отримати маски для своїх 
дітей або онуків. На сьогодні компанія 
замовила 7000 масок з розрахунку три 
штуки на одну дитину. Планується, що 
їх отримають діти з приблизно 30 шкіл. 
До того ж, з початку карантину Група 
АГРОТРЕЙД допомагала місцевим ам-

булаторіям й лікарням: купувати проти-
вірусні препарати, маски тощо. 

«Ми відстежуватимемо епідеміологіч-
ну ситуацію в зонах нашої присутності 
та за необхідності збільшимо кількість 
масок. До компанії продовжують звер-
татися директори шкіл та дитячих сад-
ків з приводу придбання засобів захи-
сту, термометрів, дезінфекторів тощо. 
Ці прохання розглядаються та викону-
ються як першочергові», — запевнив 
Олександр Парщик.

БІЗНЕС ЗАБЕЗПЕЧИВ ШКОЛЯРІВ 
ЗАХИСНИМИ МАСКАМИ
«Ходімо до школи! Там круто!» — з таким на-
строєм діти орендодавців Групи АГРОТРЕЙД 
пішли цьогоріч до школи.

Діти та онуки орендодавців Групи АГРОТРЕЙД отримали захисні маски 

АГРОТРЕЙД вирішив про-
блему з житлом для спів-
робітників підприємства 
Групи в Сумській області. 
Компанія придбала три ва-
гончики, кожен з яких роз-
рахований на вісім осіб. Во-
ни розміщені на території 
ТОВ «Мир-12» в селі Мазів-
ка. Здебільшого в цих мо-
дульних домівках житимуть 
комбайнери та механізато-
ри. В окремому вагоні роз-
ташовані кухня з плитою 
для приготування їжі, кіль-
ка обідніх столів й душові. 
До тимчасових домівок вже 
підключені енерго- та водо-
постачання, вони готові до 
проживання.

«Раніше ми шукали по 

селу та в Путивлі хати або 
квартири для робітників. 
Доводилося селити людей, 
де прийдеться, тому що 
знайти тимчасове житло в 
районі — та ще проблема, 
його просто немає. А тепер 
співробітники житимуть на 
території підприємства», — 
розказує директор третього 
кластера Володимир Мари-
нич. 

На придбання вагонів 
компанія витратила 550 ти-
сяч гривень. До речі, це не 
перший кластер, де подіб-
ним чином була виріше-
на житлова проблема. Такі 
домівки вже використову-
ються на п’ятому кластері в 
Чернігівській області.

Кондиціонери, обігрівачі, кухня та душ —  
так укомплектовані нові житлові вагони  
на третьому кластері.

КОМПАНІЯ ЗАБЕЗПЕЧИЛА  
КОМФОРТНІ УМОВИ  
ДЛЯ РОБІТНИКІВ



ДОБРІ СПРАВИ

ЮНИЙ СПОРТСМЕН ІЗ МАЗІВКИ ВІЗЬМЕ УЧАСТЬ 
У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ ЧЕМПІОНАТІ

ГРУПА АГРОТРЕЙД НАДАЛА ТЕХНІКУ  
ДЛЯ БОРОТЬБИ З ЛІСОВОЮ ПОЖЕЖЕЮ
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Завдяки підтримці Групи 
АГРОТРЕЙД 11-річний Єгор 
Шульга, який займається на-

стільним тенісом, візьме участь у 
Всеукраїнському чемпіонаті в Запо-
ріжжі. 

Юний спортсмен з села Мазівка 
Сумської області почав займатися 
тенісом у другому класі. За словами 
тренера Валерія Озаренко, талант 
дитини було помітно одразу. «Я 
знав, що Єгор живе один з дідусем, 
і вирішив залучити його до спорту, 
щоб у хлопчика з’явилося хобі», — 
розповів тренер Єгора Валерій Оза-
ренко.

Тренування проходять практич-
но щодня в місцевій школі. За сло-
вами Озаренко, хлопчик приходить 
займатися за будь-якої погоди, але 

лише старанності для перемог недо-
статньо. Без фінансової підтримки  
участь у серйозних змаганнях для 
нього була б неможлива.

«До того, як у 2018 році 
АГРОТРЕЙД взяв нас під своє кри-
ло, ми отримували лише результати 
місцевого масштабу. Адже участь у 
Всеукраїнських турнірах дуже до-
рога: потрібно оплачувати квитки, 
проживання тощо. На жаль, якщо 
родина не має на це грошей, стає 
неважливо, чи є у дитини талант», 
— зітхає тренер.

За ці кілька років Єгор взяв участь 
в Міжнародному турнірі Lirs Open у 
Жовкві та в чемпіонаті України в 
Умані. У 2019 році в Чернігові під 
час парних змагань виборов при-
зове третє місце. Також за підтрим-

ки АГРОТРЕЙДу влітку 2018 ро-
ку Єгор відвідав тижневі збори, що 
проводив паралімпієць Віктор Дідух 
у Львівській області.

«Підтримку АГРОТРЕЙДу для 
цієї маленької людини важко пере-
оцінити. Я бачу, як Єгор змінився за 
ці два роки. Навіть в класі став впев-
неніше себе почувати», — стверджує 
Валерій Озаренко.

Жовтневий чемпіонат України в 
Запоріжжі стане для хлопчика тре-
тьою спортивною подією такого 
рівня. Зараз він тренується, щоб до-
стойно представити команду «Ма-
зівка-Агротрейд» на змаганнях. 
Щоб це стало можливим, компанія 
надала 6000 гривень, яких має ви-
стачити на дорогу та проживання 
під час чемпіонату.

Співробітники Дворічанського 
елеватора, що входить до складу 

Групи АГРОТРЕЙД, долучилися до 
подолання лісової пожежі в селі Го-
роб’ївка, яка сталася 2 вересня. Зо-
крема, завдяки їхнім зусиллям вдало-
ся стримати вогонь та запобігти його 
поширенню на більші площі.

«Ми дізналися про пожежу десь о 
13:00 й одразу відреагували, напра-
вивши на місце події пожежний авто-
мобіль нашого підприємства», — роз-
повідає Сергій Юрченко, директор 
Дворічанського елеватора.

На виклик поїхали водій Олександр 
Скрипнік та співробітник пожежної 
дружини Антон Тихонченко. Пізніше 
до них приєдналися Віктор Кутько та 
Ігор Сабіна. 

«Коли ми приїхали, село вже горіло. 
Це було страшно, не передати: люди, 
які все життя будували, буквально за 
п’ять хвилин все втратили», — згадує 
Олександр Скрипнік. 

Оскільки був сильний вітер, по-
лум’я швидко поширювалося. Во-
гонь перекинувся на верхівки сосен, 
і загасити його було дуже важко. За 
словами Олександра, попри невтішну 

картину, розгубленості не було. Не га-
ючи часу, вони з колегами розкатали 
пожежні рукава та почали боротися 
зі стихією. Тушити полум’я довелося 
до самого вечора. «Диму наковталися, 
звісно, але в той момент навіть цього 
не помітили», — говорить водій. 

На Дворічанському елеваторі в цей 
час теж не сиділи склавши руки. Під-
приємство надало місцевим жителям 
доступ до води для гасіння пожежі. 
Співробітники проводили превентив-
ні заходи та поливали водою прилеглу 
територію. Хоча вогонь був на відста-
ні кілометру, але через спеку виник 
ризик займання. 

«В рамках холдингу нашому під-
приємству також була надана допо-
мога. З Куп`янського КХП приїхала 
пожежна машина, а з ПСП «Україна» 
— трактор з 10 кубами води. Ми ор-
ганізували нічне чергування на випа-
док, якщо вогонь підбереться ближ-
че», — перелічує Сергій Юрченко. 

На жаль, один зі співробітників 
Групи АГРОТРЕЙД втратив у цій по-
жежі свою домівку. 

Загалом внаслідок масштабної лі-
сової пожежі в Дворічанському райо-
ні згоріли 22 будинки, 33 людини за-
лишилися без житла. Село Гороб’ївка 
повністю знищено.

Компанія підтримує молодих 
спортсменів в регіонах. 

Працівники компанії 
також долучились до 
боротьби з пожежею, 
проявивши рішучість  
і відважність.

Єгор Шульга — майбутня зірка настільного тенісу

З пожежею боролися (зліва направо): Антон Тихонченко,  
Ігор Сабіна, Олександр Скрипнік, Віктор Кутько

Компанія допомогла 
співробітнику купити 
новий будинок

Через місяць після по-
жежі вантажник Євген 
Мостовий зміг придба-
ти нове житло. У цьо-
му йому допомогла Гру-
па АГРОТРЕЙД, додав-
ши на придбання будинку 
4000 доларів. Тепер Євген 
з батьком житиме в селищі 
Дворічна. 

Чоловік працює на Дво-
річанському елеваторі вже 
близько восьми років. У 
пожежі він втратив і до-
мівку, і автомобіль. До до-
помоги колезі долучилися 
і співробітники компанії: 
надсилали гроші на картку 
та ділилися одягом і побу-
товими речами.



Так трапилося, що на Майдані я 
не зміг взяти участь: дружина була 
вагітна, я потрібен був вдома, але, 
звісно, уважно слідкував за всіма но-
винами. Коли ситуація загострилася: 
Росія анексувала Крим та розпочала 
війну з Україною, — вже не міг зали-
шатися осторонь. Це було складне 
рішення, але мене дуже підтримала 
дружина. Спочатку мене не прийма-
ли в армію, бо донечці було лише чо-
тири місяці. Проте я переконав во-
єнкомів.

В серпні 2014 року я потрапив до 
79-ї окремої десантно-штурмової 
бригади Миколаєва. Мій батальйон 
назвали «Фенікс», бо нашим забез-
печенням займалася волонтерська 
організація «Крила Фенікса». Завдя-

ки їй ми одні з перших отримали нову форму «піксель» та інше 
спорядження. 

Після вишколу на навчальному полігоні нас направили до сек-
тору «М» в Широкіно. Я заїжджав в це селище, коли там ще було 
спокійно, а повертався, коли воно було повністю зруйноване. 

Мене вразило, наскільки людина може звикнути до умов, в яких 
опинилась. Наприклад, біля нашого місця дислокації була вели-
ка гойдалка, а поряд із нею — люк, куди ми ховалися під час об-
стрілів. Але ми помітили, що зазвичай міни пролітали над нашими 
головами та падали в море, і з часом перестали ховатися. Бувало, 
сидиш на цій гойдалці, а над тобою летять снаряди. Поступово ти 
втрачаєш відчуття гостроти небезпеки, і це погано. Краще боятися.

На війні було страшно, але просто: там проявляється сутність 
людини, ти розумієш, хто перед тобою. А ось родині було складно. 
У нас забирали сім-карти, і ми днями не мали зв’язку, а тим часом 
з’являлися чутки, що я загинув. 

Маю деякі відзнаки, є грамота за те, що виявив розвідницю воро-
жої сторони, але я не люблю говорити про нагороди. Я йшов туди не 
за визнанням або пільгами, а для того, щоб в майбутньому мої діти не 
питали: «Де ти був, коли в нашій країні трапилася така біда?». 

Олександр Богорад,  
36 років, фахівець  
з економічної безпеки

Я відчув війну дуже гостро. Я ро-
дом із Луганської області. В будинок, 
де жила мама, потрапила міна, вона 
загинула. Ще в Слов’янську збили 
вертоліт, в якому був мій друг. Я пі-
шов до військкомату, але через брон-
хіальну астму отримав відмову. Проте 
в 2015 році почалася шоста хвиля мо-
білізації, потрібні були люди, й тоді 
вже на мою хворобу уваги не зверну-
ли. 

Військового досвіду я не мав, на-
віть в армії не служив. В АТО приїхав 
рядовим солдатом в складі 57-ї ок-
ремої мотопіхотної бригади, а через 
півтора року демобілізувався коман-
диром взводу. 

Дружині до останнього не говорив, 
що їду на війну. Сказав, що протягом місяця буду на навчальному по-
лігоні й повернуся. Потім зателефонував і сказав, що вже в Дзержин-
ську. Коли під час розмов вона чула постріли, говорив їй, що це наші 
бійці техніку перевіряють, заспокоював. Як би важко не було, я їй ні-
коли не казав, що у нас там стріляли. 

Якось керівництво дало завдання, щоб 15 військових прикрили ко-
лону, що виходила з Зайцевого на ротацію. За нами потім повинні 
були відправити автомобіль. Вони пішли, а про нас забули. Ми добу 
протрималися, час від часу стріляли, щоб ворог розумів, що в місті є 
військові, потім з 34-го батальйону до нас прибули 10 хлопців. Фак-
тично дві доби ми самотужки втримували Зайцеве.

А ще у нас звідси був інформатор — місцевий житель. Вперше він 
сам під’їхав і сказав: «Перевір мою машину». Мене це насторожило, 
але все ж сказав йому відкрити багажник. Всередині нічого не було, 
крім ганчір’я. Поки він, нібито, його перебирав, розповів про розта-
шування техніки сепаратистів. Ми перевірили дані, все збіглося. По-
тім він регулярно нам підкидав нову інформацію.

З війни повернувся з двома контузіями та частковою втратою слуху. 
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У 2014 році в Україні почалась війна, яка так чи інакше торкнулася кожного з нас.  
36 працівників Групи АГРОТРЕЙД брали участь у бойових діях на Донбасі. Це люди з різних  
регіонів, фахівці з безпеки й слюсарі, водії та енергетики, добровольці та мобілізовані.  
До свята 14 жовтня ми зібрали кілька історій. Дякуємо вам, наші захисники!

ТІ, ЯКІ ПРОЙШЛИ ВІЙНУ

Андрій Захаренко,  
49 років, слюсар-ремонт-
ник, «БлизнюківськийКХП»

Артем Сальніков 
Апаратник  
оброблення зерна

Василь Ковалюк 
Тракторист

Володимир Гольченко 
Підсобний робітник

Володимир Богуш 
Слюсар

Валерій Сухно  
Начальник відділу охорони  
та пожежної безпеки

Олександр Кусайло 
Апаратник оброблення 
зерна

Анатолій Карпенко 
Апаратник оброблення 
зерна

Василь Тимша 
Апаратник  
оброблення зерна

Олексій Олефіренко 
Слюсар

Володимир Боцвінок 
Електрогазозварник

Іван Кривонос  
Водій автотранспортних 
засобів

Дмитрий Плахута  
Фахівець з економічної 
безпеки

Олександр Долженко 
Апаратник оброблення 
зерна

Ігор Оболєнський  
Заступник генерального 
директора з безпеки



Пішов на війну, щоб захистити 
свою родину і щоб не було сором-
но дивитися в очі дочці. До того ж, 
мої друзі відправились в АТО рані-
ше за мене, й двоє з них загинули. 
Проте у військкоматі відмовлялися 
брати мене до лав армії: лікарі ви-
явили проблеми з тиском і фактич-
но «списали» мене. Минуло місяців 
дев’ять, я підлікувався, а в військ-
коматах почався недобір, і я вирі-
шив спробувати вдруге. Цього разу 
мене зарахували. 

Потрапив до 58-ї мотопіхотної 
бригади Сумської області. Службу 
несли в Трьохізбенці, Кримському, 
Світличному, Костянтинівці, Ле-

нінському. Коли йшов на війну, донька подарувала мені невелич-
ку іконку. Я був водієм, підвозив харчування і снаряди на «пере-
док», і коли ікона була зі мною, всі виїзди обходилися добре. Але 
одного разу я її забув. Поїхали на завдання під Горлівку, і обстріл, 
під який ми потрапили, був найстрашніший за весь час служби. 
Нам підбили машину, ми дивом залишилися живими. Тому я на-
віть трохи в Бога почав вірити. 

Коли повернувся додому, дочка подарувала мені ще один по-
дарунок — цуценя алабая, щоб я більше нікуди не їхав і доглядав 
за ним. Назвали його Сімба. Його фото висить над моїм робочим 
місцем.

Я був мобілізований влітку 2014 
року. Потрапив до Восьмої окремої 
автомобільної санітарної роти, хоча 
й не мав медичної освіти. Насправ-
ді на всю роту у нас були лише два 
медики.

28 серпня ми виїхали в зону бо-
йових дій в селище Малоянисоль в 
Донецькій області, а за кілька днів 
отримали перше завдання: забра-
ти поранених та загиблих в Іловай-
ському котлі. Під час виконання 
екіпажам доводилося заїжджати на 
окуповану територію, й один з них 
потрапив у руки ворога. Ми майже 
втратили надію побачити хлопців. 

Не знаю, хто за них домовлявся, і 
які зелені коридори організовува-
ли, але врешті-решт їх відпустили. 
І, коли ми їх побачили, оце було 
свято! 

На початку лютого 2015 ми отри-
мали завдання забрати захворілих 
бійців з передової. Сіли в машину, 
а зв’язку майже не було, тому ко-
ристувалися картами і зрештою за-
блукали. Ми вирішили зупинити-
ся, перепочити та визначитися, ку-
ди ж їхати далі. Було близько п’ятої 
ранку, і в цей момент небо забар-
вилося в червоне від обстрілів. Ми 
побачили, як в нашу сторону їдуть 

машини, вони були заповнені по-
раненими, дехто біг. Виявилося, ми 
були поряд із Дебальцево, тоді по-
чався ще один котел. Ми стали до-
помагати перевозити бійців до лі-
карні. До мене в санітарну «таблет-
ку» набивалися по 17-19 людей. Дві 
доби ми забирали бійців, мчали в 
госпіталь і поверталися знову. Було 
жахливо.

Коли у вересні їхав додому — не 
вірив. Мріяв, лише про те, як поба-
чу сім’ю, як спокійно спатиму та не 
їстиму на бігу. На жаль, не всі з мо-
єї роти повернулися. Один наш екі-
паж загинув. 

Це був березень 2014 року. У п’ятницю 
ввечері отримав повістку, а в понеділок 
вранці вже був у військкоматі. Я потрапив 
до прикордонної служби, і нас повезли в 
Сорокине (колишній Краснодон) Луган-
ської області. Пам’ятаю, та весна була дуже 
холодна, ми спали в спальних мішках, хо-
лоднеча, спочатку дуже важко було. Але за 
кілька років до війни я служив у строковій 
армії, тому мені було трохи легше. Проте з 
нами було багато хлопців, які вперше поба-
чили зброю й зовсім не розуміли, що таке 
казарма, військове керівництво тощо.

Коли бойові дії наблизилися, ми з авто-
матами не розлучалися, навіть спали з ни-
ми. 28 травня я поїхав у відпустку, й в той 
період наш відділ вибили з Краснодону. Те-
пер це окупована територія. Нас переводи-
ли з місця на місце, і останні пів року служ-

би я провів на блокпосту в Станиці Луганській. У цьому регіоні тривали 
бої, але ми як прикордонники жодного разу участь в них не брали. Нас 
просто «крили» мінами та «градами», а нам доводилося тільки ховатися.

Одного разу через наш пост з окупованої території виїжджало подруж-
жя років 55-60. Я побачив, що вони з Краснодону. Спитав, як там їх місто. 
Вони зі сльозами на очах сказали: «Повертайтеся, там навіть вчителів зму-
шують розвантажувати ящики зі снарядами».

Коли їхав додому, дякував Богові, тому що були моменти, коли прощав-
ся з життям. Тепер щороку зустрічаємося з хлопцями, з якими служили. 
На щастя, всі, з ким я був призваний, повернулися додому живими та здо-
ровими.
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Сергій Желізняк, 35 років, 
головний енергетик,  
ТДВ «Гадяцький елеватор»

Іван Шматенко, 49 років, 
фахівець з безпеки,  
«Ворожбянский КХП»

Владислав Доценко,  
31 рік, головний інженер, 
«Коломацьке ХПП»

Олександр Йосипенко  
Інженер з комп’ютерних  
систем

Дмитро Павленко  
Апаратник оброблення 
зерна

Богдан Буловацький  
Фахівець з економічної безпеки

Станіслав Зіневич  
Фахівець з безпеки

Анатолій Красноголовий  
Водій

Сергій Чумаков 
Тракторист-машиніст

Руслан Тітов  
Фахівець з економічної 
безпеки

Олексій Хорошильцев 
Вантажник

Олександр Бондаренко 
Машиніст



Місцеві фермери та агрохолдинги, що 
працюють в районі, об’єдналися за-
для спільного вирішення соціальних 

питань в громадах та ефективної взаємодії з 
владою. 

«Рада сільгоспвиробників — це вільний май-
данчик для діалогу, обговорення питань і міс-
це, де можна вирішити локальні або більш гло-
бальні проблеми. Також учасники можуть ра-
зом направляти пропозиції до народних депу-
татів або представників органів влади, зокрема 
місцевого самоврядування», — розповів Олек-
сандр Парщик, директор департаменту земель-
них відносин Групи АГРОТРЕЙД, що стала іні-
ціатором створення Ради. 

Ще одне важливе завдання Ради — форму-
вання позитивного ставлення до сільгоспви-
робників, адже їхня важка праця важлива не 
тільки для національної економіки, але і для 
громад. 

«У всі часи до аграріїв ставилися з великою 
повагою. Однак останнім часом виникла дещо 
інша тенденція: повага до людей, які працю-
ють на землі, знижується. Тому дуже важливим 
завданням є відродити її», — пояснює Парщик.

Участь в установчих зборах взяли як дрібні 
фермери, так і представники великих компаній, 

що працюють в районі: UkrLandFarming, «Агро-
просперис», Група АГРОТРЕЙД, — а також го-
лова Путивльської РДА Сергій Савченко. 

«На жаль, сьогодні між виробниками немає 
взаєморозуміння. Проте нам треба вирішувати 
і соціальні питання, і ті, що стосуються варто-
сті паїв, і ще багато інших. Тому така Рада по-
трібна нам мов повітря. Ми повинні об’єднати-
ся», — вважає Олена Панченко, голова Асоціа-
ції фермерів та приватних землевласників Пу-
тивльського району. 

Незалежно від масштабів бізнесу, агровироб-
никам доводиться працювати в однакових умо-
вах, тому вирішення спільних проблем можли-
во лише разом.

«Наприклад, в нашому регіоні влада не за-
охочує бізнес, хоча її завдання — створити клі-
мат, щоб підприємці працювали без перешкод. 
Тому Рада сільгоспвиробників може бути май-
данчиком, де агровиробники зможуть ефектив-
ніше захищати свої права», — вважає місцевий 
підприємець Роман Якименко.

У Групі АГРОТРЕЙД не лиши-
лось малодіяльних станцій. 

Укрзалізниця скасувала дію пере-
ліку станцій з незначним обсягом 
роботи. Тепер всі вони працюва-
тимуть у звичайному режимі без 
обмеження по навантаженню і 
нарахування додаткової плати за 
подачу вагонів.

«Це означає, що тепер наші 
підприємства, які знаходилися на 
малодіяльних станціях, стануть 
рівними конкурентами з тими 
підприємствами, які відвантажу-
валися з великих станцій», — по-
яснює керівник відділу логісти-
ки Групи АГРОТРЕЙД Олексій 
Винник.

Компанія була вимушена пра-
цювати з трьома малодіяльними 

станціями. Щоб відвантажити з 
них зерно, треба було укладати 
додаткові угоди з «Укрзалізни-
цею» та оплачувати подачу ваго-
нів із розрахунку 221,89 гривні за 
один вагон на кілометр при від-
стані до 20 кілометрів. Якщо від-
стань була понад 20 кілометрів, 
тариф становив 4437,82 гривні за 
подачу одного вагона. У резуль-
таті вартість логістики для мало-
діяльних станцій збільшувалася в 
рази, через що власникам вантажу 
було невигідно користуватися та-
кою станцією і послугами підпри-
ємств, що розташовані біля неї.

Однією з причин появи мало-
діяльних ж / д станцій було неба-
жання УЗ подавати вагони на від-
далені ділянки залізниці. 

«А впровадження додаткового 
тарифу було продиктовано ви-
ключно монопольним станови-
щем», — впевнений Олексій Вин-
ник. 

Скасувати перелік малодіяль-
них станцій «Укрзалізницю» зму-

сило рішення Антимонопольного 
комітету, який визнав необґрун-
тованим введення додаткової по-
слуги подачі вагонів на станції з 
незначним обсягом роботи. Тепер 
УЗ має сплатити штраф у розмірі 
18 мільйонів гривень. 
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У ПУТИВЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ З’ЯВИЛОСЯ 
ОБ’ЄДНАННЯ АГРАРІЇВ
25 вересня в Путивлі 
вперше відбулися  
установчі збори Ради 
сільгоспвиробників.

У Групі АГРОТРЕЙД не лишилось малодіяльних станцій

Ради сільгоспвиробників — це майданчик для діалогу аграріїв

ТАРИФ ЗА ВІДВАНТАЖЕННЯ З МАЛОДІЯЛЬНИХ  
СТАНЦІЙ НЕ НАРАХОВУВАТИМЕТЬСЯ
Тепер всі елеватори Групи працю-
ватимуть за рівними умовами. 



Цього року українські трейдери 
стикнулися з нестандартними 

викликами: пандемія, коливання 
цін, падіння гривні. Утім, завдяки 
низці правильних рішень для Гру-
пи АГРОТРЕЙД маркетинговий рік 
2019/2020 пройшов успішно. 

Так, значну частину кукурудзи 
компанія продала, уклавши фор-
вардні угоди ще в лютому 2019 року. 

«Продаючи продукцію на початку 
року з відвантаженням, запланова-
ним на жовтень-листопад, ми зазда-
легідь забезпечили логістику й уни-
кли залежності від осіннього зни-
ження ціни на кукурудзу. А під час 
карантину необхідно  було прийня-
ти рішення щодо продажу залишків 
кукурудзи та пшениці. Ми виріши-
ли почекати й не прогадали», — роз-

повідає директор департаменту зов-
нішньої торгівлі Групи АГРОТРЕЙД 
Андрій Бут. 

Щодо органічної продукції, то 
цього року найбільші партії відпра-
вилися до Нідерландів і Норвегії, та-
кож серед покупців були компанії з 
Ізраїлю та Німеччини. Загалом в ці 
країни експортовано 5 252 тонн ор-
ганіки. Особливий попит мали пше-
ниця та кукурудза.

За словами Андрія Бута, в Украї-
ні органічна продукція не популяр-
на. Тому основним покупцем Групи 
АГРОТРЕЙД залишається ринок Єв-
росоюзу. Проте конкурувати на ньому 

стає дедалі складніше. Особливо це 
стосується фуражних зернових. 

«Кількість місцевих фермерів, які 
вирощують органіку, збільшується. 
До того ж, європейцям простіше ку-
пити продукцію, виготовлену в ЄС, 
тому доводиться конкурувати ціною 
і підтримувати належну репутацію, 
щоб мати довіру покупців», — ді-
литься Андрій Бут.  

В планах компанії на наступний 
рік — експортувати органічні со-
няшник і кукурудзу в США та Ка-
наду. Для цього Група АГРОТРЕЙД 
подала заявку на отримання відпо-
відного сертифікату. 

В селищі Дворічна 
Харківської губер-
нії, де сьогодні пра-

цює один з елеваторів Групи 
АГРОТРЕЙД, народилися 
брати Плевако: Петро, Ми-
кола та Олександр. Їхні іме-
на не дуже відомі широко-
му загалу, адже тривалий час 
вони були викреслені з істо-
рії. «Зелений Клин» вирішив 
це виправити. 

Найстарший брат Петро 
Плевако був громадським 
діячем та членом Україн-
ської Центральної Ради — 
революційного парламен-
ту України, який керував 
українським національним 
рухом. Після програних ви-
звольних змагань він опи-
нився на еміграції у Відні, 
а потім переїхав до Парижу, 
де організував збір коштів, 
щоб придбати приміщення 
для Української православ-
ної церкви в столиці Фран-
ції.

«Підсумовуючи свою ді-
яльність, Петро Антонович 
шкодує, що мало зробив, що 
багато років не вів револю-
ційної боротьби з окупанта-
ми України. Під кінець жит-
тя обіцяє це надолужити. Всі 
сили обіцяє віддати на допо-
могу українській революцій-

ній молоді й не словами, а 
ділами кличе батьків та дідів 
наслідувати його наміри», 
— пише про Петра Плевако 
україномовне видання «Но-
ві дні» в 1971 році, яке дру-
кувалося в Канаді. 

Молодший брат Олек-
сандр Плевако був істори-
ком економіки. Спочатку 
викладав у агрошколі в се-
лі Гоголів на Чернігівщині, 
а коли закінчив Київський 
комерційний інститут, по-
чав працювати на кафедрі, 
займався проблемами при-
кладної економіки й істо-
рією економіки цукрової 
промисловості.  

У 1925 році, коли біль-
шовики вирішили взяти під 
контроль Українську акаде-
мію наук, він підписав про-

тест співробітників про-
ти перейменування науко-
вої установи на Всесоюзну. 
Олександра заарештували 
6 березня 1928 і звинува-
тили в намаганні впливати 
на військово-наукове това-
риство і спробі організації  
вибуху в приміщенні ЦВК. 
У тюрмах, таборах і на за-
сланні Олександр провів 26 
років. 

В 1950 році його відпра-
вили на спецпоселення в 
Красноярський край. Че-
рез вісім років Олександр 
був частково реабілітова-
ний, і тільки в 1992 — пов-
ністю. Останні роки життя 
він прожив в Україні у місті 
Кам’янське, що в Дніпро-
петровській області. Там, за 
допомогою старшого бра-

та, він видав чотири збірки 
оповідань про тварин. Він 
товаришував з Остапом Ви-
шнею, який і порадив Олек-
сандру займатися літератур-
ною діяльністю.

Найбільше згадок зберег-
лося про середнього брата 
Плевако — Миколу. Він був 
літературознавцем, брав ак-
тивну участь в освітньому 
русі та став автором акаде-
мічного двотомника «Хрес-
томатія нової української лі-
тератури». 

9 вересня 1917 року за іні-
ціативою Харківського това-
риства «Просвіта» була від-
крита українська гімназія. 
У той час Харків був дуже 
зденаціоналізований, і гім-
назія мала відігравати роль 
піонера відродження укра-

їнського життя. У гімназії 
викладання всіх предметів 
здійснювалося українською 
мовою. Сам Плевако став 
директором і вчителем укра-
їнської літератури. 

Оскільки в школах не було 
достатньої кількості творів 
української літератури, Пле-
вако разом зі своїм учителем 
Миколою Сумцовим вида-
ють у 1918 році перший том 
«Хрестоматії по українській 
літературі». Плевако був пе-
реконаний у необхідності 
такої хрестоматії і не поми-
лився: протягом 1923–1927 
років вона перевидавалася 
п’ять разів. Проте ця актив-
ність не могла залишитись 
без уваги радянського ре-
жиму, і у 1928 році науковця 
звинуватили в націоналізмі і 
звільнили з посади керівни-
ка кафедри Харківського Ін-
ституту Народної Освіти. 

Через шість років Мико-
ла підготував до видання 
«Словник українських пись-
менників», але друкувати 
його заборонили як «опра-
цьований з націоналістич-
ним освітленням». Ще через 
чотири роки літературознав-
ця заарештували, звинува-
тивши у приналежності до 
контрреволюційної орга-
нізації. Його було вислано 
до Казахстану, де він провів 
останні роки в землянці. У 
квітні 1941 року він загинув 
від рук злочинців. Микола 
Плевако був реабілітований 
в 1962 році. 

АГРОНОВИНИ7

БРАТИ ПЛЕВАКО, ЯКІ ЗАВАЖАЛИ 
РАДЯНСЬКІЙ ВЛАДІ
Вони присвятили 
своє життя Україні, 
а двоє з них були 
репресовані радян-
ським режимом за 
свою діяльність.

Микола Плевако Олександр Плевако

Єгипет, Туреччина, Іспанія, Ліберія та Китай стали 
основними імпортерами зерна Групи АГРОТРЕЙД. 
Загалом за маркетинговий рік 2019/2020 компанія 
експортувала понад 300 тисяч тонн органічної  
та конвенційної продукції в 20 країн світу. 

КОМПАНІЯ ЕКСПОРТУВАЛА ПРОДУКЦІЮ ДО 20 КРАЇН СВІТУ

РІДНА ЗЕМЛЯ



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: 7229

ФАХІВЕЦЬ З ЗЕМЕЛЬНИХ  
ПИТАНЬ
Сумська обл., Путивльський р-н,  

с. Мазівка

Тел.: 066 321 45 14

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

МАШИНІСТ ТЕПЛОВОЗА
ТДВ «Гадяцький елеватор» 

Полтавська обл., м. Гадяч 

Тел.: 067 570 18 89

ЕЛЕКТРОМОНТЕР
ТДВ «Гадяцький елеватор» 
Полтавська обл., м. Гадяч 
Тел.: 067 570 18 89

ТОКАР
Сумська обл., Путивльський р-н,  
с. Мазівка

Тел.: 067 914 73 54

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

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

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

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

ВІНОК  
УКРАЇНІ

Група АГРОТРЕЙД завжди з радістю готова підтримати творчих людей серед 
своїх орендодавців. З нагоди Дня Захисника України «Зелений Клин» публікує 
вірш літераторки Ліани Лещенко з села Курінь Бахмацького району.

Тобі вінок я намалюю, Україно мила! 
У нім з’єднаю цвіт калини
І зірочку Чумацького шляху.
Вплету блакить волошок степових,
Веселий клекіт журавля
І чари євшана. 
Не позабуду і казки століть,
І спів Шевченка-кобзаря,
І доброту Євпраксії святої,
Пісні дівчат на Купала
І ніжну мами колискову —
Усе хороше в колі у квітковім 
Поєднаю я. 
І окроплю вінок водою із Дніпра,
Прикрашу стрічками веселки
І діамантами роси. 
У чисте поле понесу,
Де небеса єднаються з землею,
І подарую Батьківщині цей вінок.
Що малювала я душею.


