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AGROSEEDS — НАСІННЯ,  
ЩО ГАРАНТУЄ ДОБРИЙ УРОЖАЙ



ВІТАЮ, ДРУЗІ! 

На жаль, пандемія Covid-19 не 
стала історією тривалістю в 

кілька місяців, як ми сподівали-
ся. МОЗ кожного дня повідомляє 
про нові випадки захворювання, 
а статистика дедалі збільшуєть-
ся. Якщо навесні випадки захво-
рювань здебільшого фіксувались у 
великих містах, то сьогодні вони є 
навіть у віддалених селах. Ми весь 
час моніторимо ситуацію в населе-
них пунктах, де працюють підпри-
ємства Групи, і помітили нерадісні 
настрої жителів: багато хто втратив 
роботу через карантин, люди хви-
люються за здоров'я своїх родичів 
та близьких, і коронавірус тепер — 
найбільш обговорювана тема.

Сьогодні вже зрозуміло, що ми 
повинні звикати до нової реально-
сті.

Ми як соціально-відповідальний 
бізнес підтримуємо ті громади, де 
ситуація найбільш складна: при-
дбали засоби індивідуального за-
хисту та противірусні препарати 
в місцеві амбулаторії, забезпечи-
ли масками дітлахів, коли почався 
навчальний рік тощо.

Проте в боротьбі з вірусом важ-
лива системність. Прикро визна-
вати, що сьогоднішні рішення 
влади демонструють відсутність 
розуміння наступних дій. Ми жи-
вемо в очікуванні тотального лок-

дауну, що, звісно, впливає на на-
строї населення і рішення інвес-
торів. Економіка країни зазнає 
значних збитків і, як завжди, на 
сільгоспвиробників покладається 
суттєва відповідальність за напов-
нення бюджету, адже агро — це чи 
не єдина галузь, яка працює ста-
більно.

В Групі АГРОТРЕЙД теж є нема-
ло випадків захворювання на ко-
ронавірус. Тому ми знову рекомен-
дували співробітникам обрати дис-
танційний формат роботи. Добре, 
що високий рівень діджиталізації 
був впроваджений в компанії ще 
задовго до пандемії. Заходи безпе-
ки, яких ми почали дотримуватися 
під час карантину, дозволили нам 
зберегти робочий темп і завершити 
сезон з гарним результатом.

Зараз складно щось прогнозува-
ти та будувати довгострокові пла-
ни. Від себе можу пообіцяти, що 
ми зробимо все важливе, щоб за-
безпечити стабільність нашій ком-
панії та її співробітникам.

На завершення хочу побажати вам 
міцного здоров'я. Сподіваюся, що 
скоро ситуація налагодиться і ми 
зможемо поступово повернутися до 
звичного життя.

ВСЕВОЛОД КОЖЕМЯКО, 
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР  

ГРУПИ АГРОТРЕЙД

АГРОНОВИНИ 2

Завдяки підтримці Гру-
пи АГРОТРЕЙД в селищі 
Суха Грунь Липоводолин-
ського району Сумської 
області з’явиться вулич-
не освітлення. Воно про-
стягнеться майже через 
все село вулицею Пер-
шотравнева. 

«Місцеві жителі вже ба-
гато років просили зро-
бити вуличне освітлен-
ня, але в бюджеті постій-
но не вистачало грошей. 
Та що там на освітлення: 
минулого року навіть на 
захищені статті не виста-
чало. Наприклад, довело-
ся звернутися до бізнесу, 
щоб отримати допомо-
гу в закупівлі харчів для 
дитячого садочка. Тоді 
АГРОТРЕЙД теж допо-
міг», — розповідає Віктор 

Нестеренко, староста се-
ла. 

Освітлення з’явиться 
в центрі села, біля шко-
ли, бібліотеки, церкви. 
Вулиця, якою  раніше 
людям доводилося пере-
суватись у темряві, буде 
обладнана енергозберіга-
ючими лампами. Роботи 
вже почалися. Щоб реалі-
зувати цей проєкт, Група 
АГРОТРЕЙД виділила 81 
тисячу гривень. 

Це не перший випадок, 
коли компанія допомагає 
освітлювати вулиці в на-
селених пунктах, де пра-
цюють її підприємства. 
Раніше «Зелений Клин» 
писав, що світло провели 
в іншому селі Липоводо-
линського району — Ру-
санівці.

БІЗНЕС ЗАБЕЗПЕЧИТЬ 
ОСВІТЛЕННЯМ УКРАЇНСЬКЕ СЕЛО
Суха Грунь, де працює підприємство  
ТОВ «СК-АГРО», скоро буде зі світлом.

Група АГРОТРЕЙД ра-
зом із Благодійним Фон-
дом Всеволода Кожемяка 
«Україна ХХІ» профінан-
сувала придбання сценіч-
ного вбрання для артис-
тів, виділивши 20 тисяч 
гривень.

За словами механі-
ка ТОВ «СК-АГРО», що 
входить до складу Гру-
пи АГРОТРЕЙД, Мико-
ли Бугая, вокальний ан-
самбль «Вечірні роси» ви-
ступає на всіх святах в се-
лі, артистів також часто 
запрошують з концертами 
в інші населені пункти ра-
йону.

Звичайним вбранням 
для виступів семи учас-
ників ансамблю служать 
національні костюми. Не-
щодавно виникла потре-
ба оновити вбрання, і по 

допомогу звернулись до 
компанії. 

На виділені кошти при-
дбали костюми і ансамб-
лю, і ще чотирьом місце-
вим артистам: сукні, со-

рочки, штани та пояси. 
Компанія вже не впер-

ше опікується селом. Ра-
ніше Група АГРОТРЕЙД 
допомогла з вуличним 
освітленням Русанівки.

Творчий колектив «Вечірні роси» з Русанівки Сумської  
області отримав нові костюми для виступів.

КОМПАНІЯ ПІДТРИМУЄ АРТИСТІВ У СЕЛАХ



Група АГРОТРЕЙД переве-
ла закупівлі в онлайн-фор-
му. Тепер придбання това-
рів відбувається на тендер-
ному майданчику APS.

«Постачальники реє-
струються на цій платфор-
мі і можуть підписатися на 
оновлення нашої компанії 

та отримувати повідомленн 
про появу тендерів того чи 
іншого напрямку. Зі свого 
боку, ми маємо чітко пропи-
сати параметри товарів або 
послуг. На сьогодні ми вже 
помітили відчутну економію 
на закупівлях та маємо шир-
ше коло постачальників», — 

розповідає директор депар-
таменту інформаційних тех-
нологій Групи АГРОТРЕЙД 
Сергій Орлов.

З липня було проведено 
понад півсотні тендерів. За-
звичай торги відбуваються 
в два етапи. Спершу ком-
панія виставляє перелік то-
варів, які вона планує при-
дбати, а потенційні поста-
чальники вносять свої про-
позиції: характеристики, 

ціна, умови оплати тощо.
«Ці пропозиції порівню-

ються у зведеній таблиці. 
Зазвичай з тими, хто надав 
кращі варіанти, проводить-
ся закритий редукціон, під 
час якого постачальники 
можуть конкурувати один із 
одним, пропонуючи кращі 
умови. За результатами ре-
дукціону обирається пере-
можець», — пояснює Орлов.

Раніше закупівлі відбува-

лися в «ручному» режимі. 
Постачальників доводилося 
шукати самостійно, запиту-
вати пропозиції та порівню-
вати їх. На це витрачалося 
значно більше часу. Сьогод-
ні ж через онлайн-платфор-
му співробітники компанії 
купують насіння, пальне, 
ЗЗР, лабораторне облад-
нання на елеватор та навіть 
проводять тендери на пере-
везення зерна.

Попри те, що рік ви-
дався непростим і 
посушливим, в се-

редньому, врожайність всіх 
культур цього року вище, 
ніж минулого.

«Ми зробили ставку на 
амбітні технології, йшли 
на ризиковані прийоми, 
змінювали схеми викори-
стання гербіцидів, підви-
щували норми внесення 
добрив, коригували гібрид-
ний склад. Словом, роби-
ли багато експериментів, 
і ці методи себе виправда-
ли», — розповідає директор 
агропромислового департа-
менту Групи АГРОТРЕЙД 

Олександр Овсяник.
Збір кукурудзи ще три-

ває, але в компанії запевня-
ють, що план буде викона-
но. Наприклад, врожайність 

в Сумській області місцями 
сягає 10 тонн з гектара.

Усі агроприйоми, які бу-
ли впроваджені в цьому се-
зоні, зокрема, система захи-

сту, добрив, обробки ґрунту, 
добре себе зарекомендува-
ли, тому в компанії й надалі 
будуть їх використовувати. 
За словами Олександра Ов-
сяника, єдине, що може за-
знати коригування — це на-
сіннєвий склад. З огляду на 
зміни клімату, фахівці оби-
ратимуть більш стійкі до по-
сухи та нетипових шкідни-
ків гібриди, благо, компанія 
сама виробляє якісне насін-
ня Agroseeds і має широкий 
вибір. Структура посівів теж 
істотно змінюватись не буде, 
проте навесні в Харківській 
області планується випробу-
вати нову культуру — сорго.

Озимі зійшли
Сівба озимих культур 

тривала до 10 листопада. 
Основними культурами 
стали пшениця та ріпак. 
Пшеницею засіяли май-
же 16 тисяч гектарів, а рі-
паком — шість тисяч. Ще 
майже 890 гектар відведе-

но під озимий ячмінь, а но-
вою культурою для компа-
нії цього року стало жито. 
Ним засіяно близько 1500 
гектар. За словами голов-
ного агронома холдингу, ця 
культура менш вибаглива і 
дає гарні врожаї на піщаних 
ґрунтах, які є, наприклад, в 
Чернігівській області.

Як і минулого року, сія-
ти насіння довелося в суху 
землю, тому фахівці Гру-
пи АГРОТРЕЙД вже були 
до цього готові. «Ми трохи 
збільшили норми добрив 
при посівній, а деякі по-
сіви, які виглядають слаб-
шими, будемо додатково 
підживлювати», — ділиться 
Олександр Овсяник.

Наразі сходи в гарному 
стані, бур’янів, шкідників 
та хвороб немає. «Лиша-
ється тільки сподіватися, 
що взимку буде достатньо 
опадів, і ми отримаємо гар-
ний врожай», — розмірко-
вує фахівець.

АГРОНОВИНИ
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Збиральна кампанія Групи АГРОТРЕЙД майже 
завершилась, і вже можна підбивати підсумки. 
У наступному році заплановане розширення 
структури посівів новими культурами та за-
провадження випробувальних центрів.

ЗАКУПІВЛІ СТАЮТЬ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ
Онлайн-торги допомагають  
економити кошти та обирати  
надійних партнерів.

Урожай цього сезону майже зібрано

ДОСЛІДЖЕННЯ  
В КОЖНОМІ РЕГІОНІ
На наступний рік заплановано ще 
одне оновлення в агропромислово-
му напрямку Групи АГРОТРЕЙД. 
На кластерах в Харківській, Сум-
ській, Чернігівській областях з’яв-
ляться п’ять центрів випробування 
технологій. Там досліджуватимуть-
ся ключові для холдингу культури: 
пшениця, кукурудза, ріпак і соняш-

ник та їхня реакція на той чи інший 
вид захисту або добрив, густоту по-
сіву тощо.

Кожен регіон має свою специфі-
ку, тому фахівці компанії виріши-
ли розмістити випробувальні цен-
три в різних районах. «На різних 
кластерах ми зможемо досліди-
ти максимальну кількість культур. 
Адже, наприклад, у Коломаку ми 
ніколи не будемо сіяти кукурудзу, 
тож і досліджувати її в цьому регіо-

ні не має сенсу», — пояснює Олек-
сандр Овсяник.

Озима група на території випробу-
вальних центрів вже закладена, на-
ступної весни агрономи почнуть за-
стосовувати для неї системи захисту та 
добрива. А створення дослідних діля-
нок з кукурудзою і соняшником в Ба-
хмацькому та Путивльському районах 
відбуватиметься навесні. У середньо-
му на території одного центру прово-
дитимуться близько 30-40 дослідів.



13 сортів озимої пшениці, 
вісім гібридів соняшни-
ка, шість — ячменю, а та-

кож гібриди кукурудзи та сої — так 
виглядає асортимент торгової мар-
ки Agroseeds Групи АГРОТРЕЙД. 
Насінням компанії сьогодні засіва-
ються поля в понад 10-ти регіонах 
країни площею близько 100 тисяч 
гектарів.

Група АГРОТРЕЙД почала за-
йматися насінництвом у 2008 ро-
ці. Спочатку основним завданням 
було забезпечення власних потреб 
холдингу в якісному і недорогому 
посівному матеріалі. Так компа-
нія почала виробляти насіння со-
няшника, кукурудзи, ячменю, сої 
та озимої пшениці. З часом площа 
полів гібридизації збільшувалась, 
обсяги виробництва зростали, і вже 
через два роки компанія почала 
продавати насіння зовнішнім клі-
єнтам. 

«АГРОТРЕЙД знали як компа-
нію, що займається торгівлею зер-
ном, знали, що ми маємо великий 
земельний банк та елеватори, а про 

те, що виробляємо посівний мате-
ріал, та ще й високої якості, відомо 
було мало кому. Тому ми вирішили 
створити власну торгову марку та 
розвивати її», — розповідає керів-
ник відділу реалізації насіння Групи 
АГРОТРЕЙД Сергій Макаренко. 

Так у 2018 році компанія пре-
зентувала ринку торгову марку 
Agroseeds та почала приділяти біль-
шу увагу цьому напрямку. Як ре-
зультат, з того часу кількість клієн-
тів зросла приблизно на 20%. Та-
кож збільшуються обсяги продано-
го матеріалу, площі виробництва та 
асортимент. 

«Сьогодні наш посівний матеріал 
асоціюється з якістю. Якщо гово-
рити про цифри, наприклад, в цьо-
му сезоні ми продали на 35% біль-
ше, ніж у минулі періоди. Усі сор-
ти є адаптованими для наших умов 
вирощування, прикладом того є 
використання власного насіння 
Групою АГРОТРЕЙД на 90% полів, 
які обробляє компанія», — пояс-
нює Макаренко.

Які ж фактори забезпечують ви-
соку якість і гарні результати насін-
ня Agroseeds?

Перш за все, обираючи насіння 
для розмноження, фахівці компа-
нії звертають увагу на характери-
стики гібридів. Наприклад, цього 

року асортимент озимої пшениці 
Agroseeds поповнився високопро-
дуктивними сортами іноземної се-
лекції «Ребелл» і «Ангелус» із по-
тенціалом врожайності більше 10 т/
га та посухостійкими вітчизняними 
сортами «Катруся одеська» і «Тай-
ра», що гарантують урожай навіть в 
несприятливих умовах.

Також додався гібрид соняш-
ника «Равелін». Він відрізняється 
стійкістю до вилягання й осипан-
ня, гнилі і вовчка, гербіцидів групи 
сульфонілсечовин та інших стресо-
вих факторів. Потенційна врожай-
ність цього гібриду — 4,8 т/га. А лі-

нійка ячменю розширилася сортом 
вітчизняної селекції «Адапт», виве-
дений для умов сильної посухи.

Розсадники розмноження та 
батьківські компоненти компанія 
купує безпосередньо в надійних 
оригінаторів насіння з Франції, Ав-
стрії, Німеччини та України. Під 
час вирощування діють жорсткі ви-
моги щодо дотримання агротехніч-
них прийомів: підбір попередни-
ків, підготовка ґрунту, застосування 
високоефективних протруйників 
та ЗЗР, виконання сортових та ви-
дових прополювань для видалення 
рослин, які не відповідають морфо-
логії конкретного сорту. 

«Перш ніж почати виробляти той 
чи інший гібрид на продаж, ми про-
тягом кількох років перевіряємо йо-
го на демо-ділянках. Іноді відправля-
ємо гібриди нашим клієнтам в різні 
регіони, і дивимось, як вони пока-
зують себе при використанні тієї чи 
іншої технології і тутешніх кліматич-
них умовах», — розповідає фахівець.

Компанія має три насінницьких 
господарства в Харківській та Сум-
ській областях. Весь посівний ма-
теріал допрацьовується на насін-
нєвому заводі «Колос» в селі Ше-
лестове Харківської області, осна-
щеному данським обладнанням 
Cimbria. Воно забезпечує очищен-
ня та однорідність насіння, збіль-
шення його ваги. Протягом сезону 
завод «Колос» здатен обробити 20 
тисяч тонн насіння. 

«Зібране на полі насіння, перш 
за все, відправляється на первинне 
очищення, де з нього відбираєть-
ся все велике сміття», — розповідає 
головний технолог Максим Криво-
нос про етапи, які проходить насін-
ня на заводі. 

Наступним кроком є вторинне 
очищення, під час якого прибира-

ються пошкоджені зерна та дрібне 
сміття. Наступний етап залежить 
від культури. Наприклад, кукуру-
дза направляється на калібратор, 
де її розділяють по фракціях, а на-
сіння пшениці або ячменя одра-
зу потрапляє на вібростіл. На ньо-
му прибирається вся «некондиція». 
Останнім етапом є протруєння го-
тового зерна та пакування його в 
бігбеги або мішки. «На кожному з 
цих етапів зерно перевіряють у ла-
бораторії», — уточнює технолог. Як 
результат, якість насіння Agroseeds 
перевищує вимоги ДСТУ. 

Наочні результати — 
демонстрація для всіх

Основними покупцями про-
дукції Agroseeds є дрібні та серед-
ні фермери. Для них щороку Група 
АГРОТРЕЙД проводить Дні поля. 
Відвідувачів привозять на дослід-
ні ділянки і наочно демонструють, 
як працює та чи інша технологія за-
хисту, як реагують  гібриди на різні 
умови вирощування.

«У цьому році ми експеримен-
тували з густотою посіву, різними 
нормами внесення добрив, і все це 
можна було побачити під час Дня 
поля», — згадує Сергій Макаренко. 

Фермер Олександр Чигрин вже 
близько восьми років використо-
вує насіння виробництва Групи 
АГРОТРЕЙД. Здебільшого купує 
гібриди соняшника, але є досвід 
вирощування пшениці та кукуру-
дзи з насіння Agroseeds. «Пробу-
вав я і гібриди інших компаній, але 
краще співвідношення ціна-якість 
ще не знайшов. Цього року посадив 
гібриди німецької компанії Strube, 
але «Лейла» та «Ірімі» від Agroseeds 
показали себе краще. Наприклад, 
«Лейла» дала максимальний вро-
жай в 45 центнерів на гектар. З ог-
ляду на непростий рік, це дуже гар-
но», — запевняє він. 

Із тим, що насіння Agroseeds га-
рантує багатий врожай, погоджу-
ється і фермер Олексій Гурлай, 
який обробляє 50 гектар в Лебедин-
ському районі Сумської області. «Я 
купую кукурудзу Agroseeds і тро-
хи соняшника. Ми отримали вро-
жайність дев’ять тонн кукурудзи з 
гектара. Це досить непогано, адже 
опадів практично не було. А при 
цьогорічних цінах на кукурудзу ма-
ємо хороший фінансовий резуль-
тат», — ділиться фермер. 

У планах компанії — збільшувати 
кількість гібридів, а наступного ро-
ку — оновити асортимент соняш-
ника та кукурудзи. 

АГРОНОВИНИ 4

Група АГРОТРЕЙД  
виробляє насіння вже 
10 років, а два роки 
тому створила власну 
торгову марку та роз-
виває окремий напря-
мок бізнесу.

AGROSEEDS — НАСІННЯ,  
ЩО ГАРАНТУЄ ДОБРИЙ УРОЖАЙ

Девіз 
торгової 
марки — 
«Стабільний 
прибуток 
з кожного 
гектара».

Група АГРОТРЕЙД виробляє 
власне насіння вже 10 років

Посівний матеріал допрацьовується на насіннєвому  
заводі «Колос»
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ПІВТОРА РОКИ ПІСЛЯ АГРОШКОЛИ: 
ЩО РОЗПОВІДАЮТЬ ВИПУСКНИКИ
Суть «Агрошколи» Групи АГРОТРЕЙД полягає в навчанні з можливістю 
подальшого працевлаштування найуспішніших студентів. 

У квітні минулого року Група 
АГРОТРЕЙД започаткувала «Агрошколу» 
для випускників аграрних навчальних за-
кладів. Проєкт став ефективним інстру-
ментом пошуку перспективних працівни-

ків, і сьогодні троє випускників працюють 
в компанії. 

На жаль, через пандемію не вдалося ого-
лосити набір на наступний сезон навчан-
ня, проте в компанії сподіваються, що в 

2021 році ситуація дозволить відновити 
школу. А поки що «Зелений Клин» розпо-
вість історії успіху трьох молодих агроно-
мів, які за результатами «Агрошколи» от-
римали роботу у великому холдингу. 

Як потрапив до «Агро-
школи»?

Менеджер з підбору персоналу 
компанії знайшла моє резюме в ін-
тернеті, зателефонувала і запропону-
вала взяти участь в «Агрошколі». Я 
тільки закінчив університет, зовсім не 
мав досвіду і на той момент шукав ро-
боту за спеціальністю. 

Над пропозицією довго не думав, 
відразу зрозумів, що це гарний шанс, 
і відмовлятися не слід: навчання бу-
ло безкоштовним, а після успішного 
проходження практики можна було 
претендувати на роботу. 
Що було найкориснішим 
під час навчання?

Найціннішим досвідом на «Агро-
школі» стала практика. Це те, чого 
так не вистачало в університеті, адже 
там була тільки теорія, а практичної 
бази нам майже не давали. 

Як відреагував на про-
позицію працювати в 
АГРОТРЕЙД?

Під час двомісячної практики я до-
бре познайомився з компанією, мені 
сподобалося тут працювати, знайшов 
спільну мову з іншими співробітни-
ками. Тому намагався якнайкраще 
скласти іспити, і коли отримав про-
позицію роботи, дуже зрадів. 
Що подобається в профе-
сії агронома?

Я виріс у селі, мені подобається та-
ке життя. Люблю роботу з людьми, 
мені подобається відчуття того, що я 
роблю щось важливе. Наприклад, ко-
ли хтось питає: «А що ти там робиш? 
Подумаєш, сільське господарство». 
Я просто питаю: «А ти хліб купуєш?» 
Зазвичай після цього питань не ли-
шається, адже люди розуміють, що 
все, що вони вживають кожного дня, 
— це результат роботи аграріїв. 
Що подобається в 
АГРОТРЕЙД?

Ставлення до молодих спеціаліс-
тів. Мало де людина без досвіду може 
знайти роботу. Багатьом моїм знайо-
мим одноліткам так не пощастило. 
Що найважче в роботі 
агронома?

Прокидатися о шостій ранку і ля-
гати опівночі: сезонна робота перед-
бачає високу завантаженість.

Як потрапив до «Агрошколи»?
Я за освітою агроном, але 

перед тим, як потрапити на 
навчання в «Агрошколу», пра-
цював не за спеціальністю: 
досліджував породи ґрунту. 
З часом вирішив все ж таки 
знайти роботу ближче до сво-
го профілю. Виклав резюме, 
але час йшов і, скажу чесно, я 
вже не сподівався щось знай-
ти: сезон закінчувався, і я був 
впевнений, що цього разу ме-
ні не пощастило. Але мені за-
телефонували з АГРОТРЕЙ-
Да і запросили на навчання до 
Агрошколи. 

Що було найкориснішим 
під час навчання?

Програма «Агрошколи» пе-
редбачала цілковите занурення 
в практику, а для молодого агро-
нома це суперможливість та су-
пердосвід. 

Що подобається в професії 
агронома?

У мене дід та батько агрономи, 
але я обрав цю професію не через 
те. У школі мені завжди було ціка-
во вивчати хімію та біологію. Ме-
ні цікаво шукати підходи до кож-
ної культури, вивчати її характер. 
До того ж, агро — це стабільна га-
лузь, яка завжди буде прибуткова. 
Наприклад, нафта зникає, якісь 
інші галузі заміщуються, а землю 
нічим не заміниш.  

Що подобається  
в АГРОТРЕЙД?

Постійний розвиток. Коли мені 
запропонували роботу і спитали, на 
якому підприємстві я себе бачу, я 
одразу обрав «Колос» і досі задово-
лений своїм рішенням. Тут є й на-
сіннєве господарство, приділяється 
велика увага вирощуванню насін-
ня, ми маємо дослідні ділянки, на 
яких тестуємо ту чи іншу техноло-
гію вирощування. Це все нові знан-
ня, які я отримую кожного дня.

Що найважче в роботі 
агронома?

Труднощі є в кожній професії, 
але, якщо ти любиш те, що робиш, 
ти їх долаєш з легкістю. Звісно, під 
час високого сезону бувало, що за 
дві доби вдавалося поспати лише 
шість годин. У такому темпі може 
працювати тільки людина, якій це 
дійсно подобається.

Владислав Франк, 
22 роки, ТОВ «Укрзерно-
пром-Шевченкове»

Владислав Полянський,  
24 роки, агроном на СТОВ «Колос»

Як потрапив до «Агрошколи»?
Тільки-но закінчив університет 

сільського господарства ім. Петра 
Василенка та побачив вакансію на 
посаду «Помічник агронома». По-

думав, що це те, що мені потрібно, 
адже під час навчання у виші май-
же не мав практики. Тож я напи-
сав резюме і став чекати. Зі мною 
швидко зв’язалися, але запропону-
вали не роботу, а навчання, з умо-
вою, що кращі випускники школи 
будуть працювати в компанії.
Що було найкориснішим під 
час навчання?

Мені сподобалося, що з на-
ми займалися директори підпри-
ємств, головні агрономи класте-
рів. Навчання в «Агрошколі» іс-
тотно відрізнялося від навчання 
в університеті. В агрономії кожен 

рік не схожий на попередній, і 
необхідно постійно розвиватися, 
дізнаватися про нові технології. 
Тим паче, зі стрімкою зміною клі-
мату доводиться стикатися з тим, 
про що кілька років тому і поду-
мати не могли. Саме цієї гнуч-
кості в університетській освіті ду-
же не вистачало. 
Що подобається в професії 
агронома?

У цій професії мені подобається 
ритм. Він як гітарний ритм: висо-
кий та злагоджений. Бувають ситуа-
ції, коли потрібно швидко прийма-
ти рішення, і мені це подобається.

Що подобається  
в АГРОТРЕЙД?

Тут я отримую дуже цінний дос-
від, працюю з професіоналами, з 
якими можна порадитися, як діяти 
в тій чи іншій ситуації. Але вже бу-
ває, що і сам даю поради колегам.
Що найважче в роботі  
агронома?

Не скажу, що можу виділити 
щось найскладніше, але є момент, 
який мене турбує — це вдихання 
хімічних речовин при обробці по-
лів. Тому намагаєшся максималь-
но себе убезпечити, дотримувати-
ся запобіжних заходів.

Микита Попов,   
22 роки, ТОВ «СК-Агро»



Завдяки Групі АГРОТРЕЙД 
і Благодійному Фонду Все-
волода Кожемяка «Україна 

ХХІ» в Розбишівському навчаль-
но-реабілітаційному центрі відбу-
вається поточний ремонт їдальні. 
Старі плити МДФ на стінах замі-
нюють на новий матеріал блок-ха-

ус. Для придбання необхідних ма-
теріалів та обладнання компанія 
виділила 30 тисяч гривень.

«Ми написали звернення та пе-
редали директору ТОВ «Вікторія 
Агро», що входить до складу Групи, 
Руслану Близнюку. Дуже швидко 
отримали позитивну відповідь. Ми 
вдячні керівництву АГРОТРЕЙДа 
за їхню небайдужість і за те, що во-
ни з розумінням ставляться до долі 
дітей та надають допомогу», — роз-
казує директорка реабілітаційного 
центру Катерина Литовченко. 

У закладі виховуються 100 дітей 
від шести до 16 років, в тому чис-
лі діти з особливими освітніми по-
требами. Окрім базових предме-
тів, як от математика, українська 
мова чи історія, вони опановують 
шиття, столярну та сільськогоспо-
дарську справи, щоб мати нави-
чки, які знадобляться в дорослому 
житті.

«Це не перший раз, коли компа-
нія відгукується нам на допомогу. 
Наприклад, минулого року ми от-
римали бруківку, щоб зробити до-
ріжку між двома корпусами», — 
пригадує керівниця закладу. 

За словами Катерини Литов-

ченко, майже всі 65 співробітни-
ки реабілітаційного центру, які 
мають паї, здають їх в оренду Гру-
пі АГРОТРЕЙД. Тому для них це 
не тільки компанія, що допомагає 
дітям, але й холдинг, якому вони 
довірили обробіток своєї землі.

Нещодавна там зробили ре-
монт, але бюджетних коштів 

не вистачило на колонки, мікро-
фони та пульт управління. «Ду-
же вчасно компанія АГРОТРЕЙД 
оголосила конкурс «Громадотво-
рець». Ми написали заявку, пояс-
нили, що саме і для чого нам треба, 
та виграли! Дуже добре, що ми самі 
змогли обрати техніку, з чим допо-

могли наші спеціалісти з музично-
го напрямку. Тепер в концертно-
му залі буде потужний та якісний 
звук», — посміхається керівниця 
відділу культури, сім’ї, молоді та 
спорту Ірина Дубик.

За словами керівниці відділу, 
місцевий будинок культури є одні-
єю з найважливіших будівель гро-
мади, адже всі вагомі події відбува-
ються саме там. Вона була збудова-
на ще в 60-ті роки і є найбільшою 
спорудою в селі.

«Коли ми створили громаду, по-
стало питання, де зробити адміні-
стративне приміщення, адже при-
міщення сільської ради було зама-

ле. Вирішили використовувати для 
цього будинок культури. Танцю-
вальну залу ми поділили на два по-
верхи, і зараз там знаходяться цен-
три надання адміністративних та 
соціальних послуг, а також кабіне-
ти адміністративних працівників, 
а в іншому крилі залишився буди-
нок культури», — розповідає Ірина 
Дубик.

В рамках програми «Громадо-
творець», яка започаткована Гру-
пою АГРОТРЕЙД і Благодійним 
фондом «Україна ХХІ», проєкт 
Кіптівської об’єднаної громади з 
придбання звукового обладнання 
отримав від компанії 50 тисяч гри-

вень. Мета програми «Громадотво-
рець» — налагодити взаємодію між 
громадами і компанією та залучи-
ти людей до активного розв’язання 
місцевих проблем. Жителі селищ, 
де працюють підприємства Гру-
пи АГРОТРЕЙД, можуть подати 
будь-який проєкт, що має на меті 
покращити життя громади, а пере-
можець обирається шляхом голо-
сування.

ДОБРІ СПРАВИ 6

КОМПАНІЯ ДОПОМАГАЄ 
ОНОВИТИ ЇДАЛЬНЮ В ІНТЕРНАТІ
Група АГРОТРЕЙД вже не перший рік під-
тримує навчально-реабілітаційний центр 
в Розбишівці Полтавської області.

Поточний ремонт їдальні проведено завдяки підтримці бізнесу 

КОНЦЕРТИ БУДУТЬ ЩЕ КРАЩЕ З ГАРНИМ ЗВУКОМ
Група АГРОТРЕЙД допо-
могла мешканцям Кіптів-
ської об’єднаної громади, 
що в Чернігівській об-
ласті, придбати звукове 
обладнання для будинку 
культури.



Появу літописного 
міста Вир (сучасно-
го Білопілля) слід 

віднести до початку ХІ ст. 
Вперше Вир згадується в 
«Повчанні Володимира Мо-
номаха» 1096 року. Місто за-
сноване посередині  степо-
вого коридору, який відкри-
вав доступ до внутрішніх ра-
йонів Чернігово-Сіверщини 
і Переяславщини для кочів-
ників, а саме для половців. 

Місто має багату козаць-
ку історію. У другій половині 

XVII ст. на території городи-
ща виникає козацьке містеч-
ко Крига, назване так само 
як і річка, що протікає поруч. 
Воно є одним із небагатьох 
уцілілих зразків козацької 
військової архітектури часів 
заселення Слобожанщини.

Білопілля цікаве своїми 
ландшафтами та підземни-
ми ходами. Існують леген-
ди, що цими ходами кори-
стувалися жителі Давнього 
Виру під час оборони міста. 
Сьогодні на території горо-
дища розташований місь-
кий парк, де на місці ста-
родавньої фортеці декілька 
років поспіль проводиться 
фестиваль історичної рекон-
струкції «Вирський град», а 
неподалік від Білопілля пра-
цює один із елеваторів Групи 
АГРОТРЕЙД — ТОВ «Во-
рожбянський КХП».

Розвиток торгівлі
Білопілля як нове посе-

лення виникло в 1672 році 

на місці стародавнього Ви-
ру. Назву отримало від од-
нойменного містечка Поль-
сько-Варшавського повіту 
Вінницького полку, звід-
ки прийшли переселенці. З 
1680 року місто розвивалося 
в умовах поєднання військо-
вої сторожової служби з про-
мислами та землеробством. 
У 1765 році після скасування 
полкового устрою місто ста-
ло центром комісарства, по-
тім повітовим центром, а пі-
зніше — заштатним містом 
Харківської губернії.

У середині XVIII ст. в мі-
сті набирає обертів розвиток 
землеробства, промислів, 
ремісництва та торгівлі. Жи-
телі почали організовува-
ти ярмарки, де продавались 
різноманітні товари: сіль, 
хліб, риба, рогата худоба та 
коні. Білопілля було цен-
тром, куди звозили овес, бо-
рошно та жито, а вже звідти 
ці товари транспортували в 
Лебединський та Сумський 
повіти, а також в Чернігів-
ську та Мінську губернії.

Завдяки розвитку еконо-
міки в місті зароджується 
освіта. За історичними дани-
ми, в той період в Білопіллі 
налічувалось чотири парафі-
яльні школи. Згодом почали 
відкриватись училища, на-
родні школи, гімназії та при-
ватні навчальні заклади. 

Ті, хто прославив 
Білопілля

У місті жив та творив 
Олександр Олесь (Канди-
ба) (1878 – 1944) — видат-
ний український письмен-
ник, перекладач і драматург. 
Серед його творів — «Чари 
ночі», «О слово рідне! Орле 
скутий!..», «Він жив один в 
своїй пустелі…», збірки: «З 
журбою радість обнялась», 

«Перезва» тощо. 4 грудня 
1998 року на другому повер-
сі Білопільської центральної 
районної бібліотеки на честь 
письменника було відкри-
то музей. Сьогодні це одна 
з культурних скарбниць Су-
мщини. Він налічує 384 екс-
понати та розповідає про 
життєвий і творчий шлях по-
ета. Ще однією пам’яткою є 
будинок, де мешкав рід Кан-
дибів і сам Олександр Олесь. 
Зараз будинок знаходиться в 
приватній власності, на ньо-
му встановлена меморіальна 
дошка.

Уродженцем передміс-
тя Білопілля є український 
поет, прозаїк Андрій Панів 
(1899 – 1937), який згодом 
мешкав у селі Ворожба, де 
минули його дитячі роки та 
навчання у земській шко-

лі. Він друкував свої вірші 
з 1921 року в журналах, ви-
дав збірки поезій «Вечірні 
тіні», «Без межі», написав 
казку «Як звірі хату будува-
ли» та мав збірки новел. Па-
нів був також автором кіль-
кох шкільних підручників 
із української мови та літе-
ратури. В 30-х роках Андрій 
Панів мешкав в Харкові в 
будинку «Слово» — коопе-
ративі у вигляді літери «С». 
Саме цей будинок відомий 
масовими арештами інтелі-

генції, а покоління репресо-
ваних діячів культури згодом 
отримала назву «Розстріляне 

відродження». 
У 1934 році радянська вла-

да звинуватила Андрія Па-
ніва в причетності до теро-
ристичних груп та засудила 
до 10 років таборів. Із часом 
був змушений визнати при-
належність до контрреволю-
ційної організації, але при-
четність до терористичної 
діяльності заперечував. Своє 
покарання відбував у кон-
центраційному таборі на Со-
ловках. У 1937 році відбувся 
перегляд справи, та вже 3 ли-
стопада того ж року Андрій 
Панів був розстріляний. 

Також в юнацтві в Білопіллі 
разом із батьками жив худож-
ник Казимир Малевич. Пі-
зніше Малевич згадував про 
свої враження від народного 
мистецтва: «Село займало-
ся мистецтвом (цього слова 
я тоді не знав). Словом, воно 
робило такі речі, які мені ду-
же подобалися. У цих ось ре-
чах і крилася таємниця моїх 
симпатій до селян. Я з вели-
ким хвилюванням дивився, 
як роблять селянки розписи, 
і допомагав їм мазати глиною 
підлогу хат і робити візерунки 
на печах. Селянки прекрасно 
зображували птахів, конячок 
і квіти. Усі фарби виготовля-

лися на місці з різних глин та 
синьки. Я пробував перене-
сти цю культуру на печі у себе 
вдома, але не виходило. Гово-
рили, що я брудню груби. Ді-
ставалося і парканам, і стінам 
сараїв тощо».

Видатний художник став 
жертвою сталінізму, коли бу-
ла оголошена чистка всіх фа-
хівців високої кваліфікації. У 
1930-у році Казимира Мале-
вича катували і, як наслідок, 
у нього розвинулась хвороба 
простати, через яку худож-
ник помер у 1935 році.

Також в Білопіллі народив-
ся педагог і письменник Ан-
тон Макаренко (1888 – 1939), 
який зробив неоціненний в 
педагогічній практиці вне-
сок в масове перевихован-
ня дітей-правопорушників у 
трудовій колонії імені Мак-
сима Горького під Полтавою. 
У виховному процесі педа-
гог ставив метою всебічний 
розвиток дитини, основним 
завданням вважав фізичне, 
моральне, розумове, естетич-
не, трудове виховання і полі-
технічне навчання.

Антон Макаренко зали-
шив багату педагогічну спад-
щину. Рішенням ЮНЕСКО 
(1988) його визнано одним із 
чотирьох видатних педагогів, 
які визначили спосіб педаго-
гічного мислення в ХХ сто-
літті.

У центрі міста є його бюст 
та відкрито музей, де пред-
ставлені експозиція кімна-
ти Макаренка, шість кар-
тин художників Сумщини, 
які зобразили основні віхи 
життєвого та творчого шля-
ху педагога, а також меблі з 
будинку Якова Авраменка — 
коваля Білопільських заліз-
ничних майстерень, у квар-
тирі якого мешкав Макарен-
ко з родиною до 1901 року. 

РІДНА ЗЕМЛЯ7

БІЛОПІЛЛЯ — КОЗАЦЬКЕ МІСТО,  
ДЕ ПОЄДНАЛИСЬ ІСТОРІЯ І КУЛЬТУРА
Місто Білопілля Сум-
ської області роз-
ташоване на березі 
річки, у мальовни-
чому краї, де  розки-
дано багато курганів  
скіфських часів та 
епохи бронзи.

Олександр Олесь

Андрій Панів

Казимир Малевич

Антон Макаренко

Фото  будинку в м.Білопіллі, де народився О.Олесь, 1912 рік
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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

СТАРШИЙ ІНЖЕНЕР
с. Шелестове, Харківська обл.

Тел.: 067 115 13 49

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
ВИРОБНИЦТВА
с. Шелестове, Харківська обл.

Тел.: 067 115 13 49

ФАХІВЕЦЬ З ЗЕМЕЛЬНИХ  
ПИТАНЬ
с. Мазівка, Сумська обл.,  
Путивльський р-н
Тел.: 067 800 10 53

МЕХАНІК
с. Мазівка, Сумська обл.,  

Путивльський р-н

Тел.: 066 024 36 47

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

МЕХАНІК
с. Суха Грунь, Сумська обл.,  
Липоводолинський р-н

Тел.: 066 924 78 35, 050 800 19 22

КОМІРНИК
с.Курінь, Чернігівська обл.,  
Бахмацький р-н
Тел.: 050 681 16 90; 067 114 99 76 

ВАНТАЖНИК 
ТОВ «Ворожбянский КХП»
м.Ворожба, Сумська обл., Білопіль-
ський р-н
Тел.: 067 546 39 06

ЕНЕРГЕТИК
ТОВ «Чернігівський елеватор»,  
СТОВ «Доч-Хліб» 
с.Велика Доч, Чернігівська обл.,  
Борзнянський р-н 
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

Місцевий ставок 
знову наповнився 
водою.

Група АГРОТРЕЙД допомогла відновити 
водопій на єдиному громадському пасо-

вищі в селі Олишівка Чернігівської області. 
«Цього року річка в селі висохла, вода буде 
швидко уходить», — зітхає селищний голова 
Сергій Малець. Для селян це стало неаби-
якою проблемою, напувати худобу більше 
немає де.

Спроби виправити ситуацію власними 
силами і розрити ставок тривалого резуль-
тату не дали. 

Врешті-решт вирішили звернутися по до-
помогу до бізнесу. Група АГРОТРЕЙД про-
фінансувала оренду гусеничного екскавато-
ра JCB, який зняв кілька шарів ґрунту. Під-
земні джерела знову наповнили ставок во-
дою. 

На оплату робіт компанія витратила 
40 тисяч гривень. Сергій Малець сподіва-
ється, що наступний рік не буде таким по-
сушливим, і пасовище з відновленим водо-
поєм ще довго буде придатним для випасу 
худоби.

КОМПАНІЯ ВІДНОВИЛА ПАСОВИЩЕ 
В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Тепер селяни можуть не перейматись за питну воду для худоби


