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Компанія пі-
клується про 
стан здоров’я 
своїх співро-
бітників. 

ГРУПА АГРОТРЕЙД ДОЛУЧИЛАСЯ  
ДО ПОДОЛАННЯ СНІГОВИХ ЗАМЕТІВ

с. 6 

с. 3 

У лютому 
компанія надала 
техніку для 
чистки доріг  
від снігу.  
Місцевим 
сільським радам 
не вистачало 
техніки, щоб 
прочистити 
дороги, тому 
вони звернулися 
по допомогу  
до аграріїв.

ДОПОМОГА ПРИ COVID  
ДБАЄМО ПРО КОЖНОГО

с. 4

с. 5

СВЯТКОВІ ДИВА ВІД АГРОТРЕЙД

ЖІНКИ АГРО: ЯКІ ВОНИ



Група АГРОТРЕЙД пре-
зентувала традиційний 

корпоративний календар на 
2021 рік. За словами заступ-
ниці генерального дирек-
тора Групи АГРОТРЕЙД з 
корпоративних комунікацій 
Олександри Саєнко, ідея 
полягає в тому, щоб у рік 
30-ліття незалежності Укра-
їни згадати тих, хто сприяв 
становленню нашої нації: 
«Наша незалежність стала 
можливою завдяки діяльно-
сті багатьох видатних лю-
дей протягом століть. Цим 
календарем ми віддаємо їм 
пошану, згадуємо самі і пе-

редаємо цю пам‘ять нашим 
дітям».

На сторінках календаря — 
філософ Григорій Сковоро-
да, письменник Іван Котля-
ревський, оперна співачка 
Соломія Крушельницька, 
театральний режисер Лесь 
Курбас, поет-дисидент Ва-
силь Стус та інші.

Календар створили дві 
відомі українські мистки-
ні: художниця Марічка Ру-
бан, яка працює у впізна-
ваній яскравій виразній 
акварельній техніці, і пись-
менниця Катерина Бабкі-
на, чиї книги переведені на 

більше ніж десять мов.
«Мене завжди вабило 

портретне мистецтво, об-
раз людини, зовнішні і вну-
трішні риси, глибина краси 
особистості. Тішуся брати 
участь у цьому проєкті, дуже 
приємно, якщо донесу ко-
мусь до очей та серця істо-
рії видатних людей, які зро-

били Україну Україною», — 
ділиться емоціями Марічка 
Рубан.

Про кожного з 12-ти ге-
роїв письменниця Катерина 
Бабкіна написала коротке 
оповідання. Під час роботи 
над проєктом вона намага-
лась знаходити маловідомі 
деталі біографій. «Мене ду-

же збагачують такі задачі, 
я дізнаюся більше про лю-
дей, які міняли хід історії, 
про те, якими вони були, 
чим керувалися, якими ви-
датними і звичайними, люд-
ськими водночас, були їхні 
життя. До того ж, мені дуже 
подобаються роботи Маріч-
ки Рубан, і я рада бути в од-
ному проєкті», — розповідає 
письменниця.

Група АГРОТРЕЙД випу-
скає корпоративні календарі 
щороку, і кожного разу вони 
втілюють якусь єдину ідею. 
Раніше вже виходили ка-
лендарі, присвячені співро-
бітникам Групи і агровироб-
ництву, українським краєви-
дам і вишивці, історичним 
торгівельним шляхам тощо.

ЛЮБІ ЖІНКИ! 

8 березня — це перше свято весни. 
Природа починає розквітати, на 
вулицях з’являється все більше 

посмішок, а ми, чоловіки, у цей день 
традиційно намагаємось оточити вас 
любов’ю та увагою. 

Водночас хочеться поговорити ще й 
про інший аспект цього свята — праг-
нення жінок до професійної і соціальної 
самореалізації і необхідність визнання 
їхньої вагомої ролі в суспільстві. 

На жаль, ще і сьогодні ми спостеріга-
ємо несправедливість, з якою стикають-
ся жінки, зокрема, в професійній сфері. 
Вони отримують меншу зарплату порів-
няно з чоловіками, а бачити жінок на ке-
рівних посадах все ще дивина для укра-
їнських реалій. 

В Групі АГРОТРЕЙД ми з цим боре-
мося та надаємо можливості для кар’єр-
ного зростання всім, хто працює на ре-

зультат. Приймаючи на роботу нового 
співробітника, ми, перш за все, звертає-
мо увагу на професійні якості. 

Наведу кілька цифр: в нашій компа-
нії працюють 1250 людей, з них — понад 
450 жінок, у тому числі 46 — на керівних 
посадах. Дехто з них працює в централь-
ному офісі,  дехто — на елеваторах та 
агропідприємствах, що входять до скла-
ду Групи. 

Ми вкладаємо багато ресурсів у розви-
ток наших співробітників та мотивуємо 
до зростання. 

Сьогодні  я хочу побажати вам здійс-
нення всіх мрій: професійних і особи-
стих, гармонії і натхнення. 

Нехай ніщо не стає на заваді у досяг-
ненні ваших цілей, а кожен день дарує 
тільки щасливі моменти! Любові та ра-
дості! 

ВСЕВОЛОД КОЖЕМЯКО, 
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР  

ГРУПИ АГРОТРЕЙД
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АГРОФАКТ

У 2019 році Україна стала світовим лі-
дером за обсягами виробництва со-

няшника. Валовий збір культури сягнув 
14,5 мільйона тонн при середній врожай-
ності  2,3 тонни з гектара. Тоді як у 1991 
році обсяг виробництва соняшника був 
на рівні 2,3 мільйона тонн. Тобто за ро-
ки незалежності він збільшився більше 

ніж у шість разів, а врожайність культури 
зросла майже на 50%. Для порівняння: 
світове виробництво соняшнику в 2019 
році сягнуло 51,2 мільйона тонн при се-
редній врожайності 2 тонни з гектара.

Тож, без перебільшення можна сказа-
ти, що Україна забезпечує світ насінням 
соняшника та соняшниковою олією. 

На сторінках календаря — історії 12 видатних 
особистостей

Сторінки календаря розкажуть історії  
12 людей, які в різні історичні періоди 
закладали фундамент української нації.  

У 2021 році Україна святкуватиме 30-річчя Незалежності.  
За ці роки ми багато чого досягли, але найбільші зрушення 
сталися саме в аграрній сфері. «Зелений Клин» розпочинає 
нову рубрику, і кожного номеру буде публікувати інформацію 
про те, наскільки розвинулося сільське господарство в Украї-
ні за останні 30 років.

ГРУПА АГРОТРЕЙД ПРЕЗЕНТУВАЛА КОРПОРАТИВНИЙ КАЛЕНДАР,  
ПРИСВЯЧЕНИЙ ВИДАТНИМ ОСОБИСТОСТЯМ
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Людмила Борох, 52 роки
агрономом на СТОВ «ЗОЛОЧІВСЬКЕ»

ПРО РОБОТУ. Я агроном і за освітою, і за 
покликанням. Раніше я працювала на ХПП за-
ступницею директора з якості, потім прийшла 
сюди, працювати другим агрономом, за якийсь 
час стала єдиним агрономом на підприємстві. 

Сама по собі робота агронома нелегка. В пе-
ріод сезону ти постійно завантажений, під час 
весняних робіт — практично цілодобово на ро-
боті. Але агроном все контролює: ми вирішує-
мо, які добрива вносити, що робити, якщо, ска-
жімо, полем пішла забур’яненість. 

Кожного року стикаємося з чимось новим, 
тим паче, зі зміною клімату погода стає спекот-
нішою, з’являється багато нових шкідників, а 
нам треба вміти пристосовуватися. Наприклад, 
минулого року було нашестя репійниці, цей 
шкідник не дуже розповсюджений в Україні. 
Ми навіть спочатку не могли зрозуміти, що ста-

лося. Потім вже всі в Україні дізналися, що таке 
репійниця. 

ПЕРШИЙ ДЕНЬ В АГРОТРЕЙД. Він був як 
темний ліс, але добре, що всі знайомі люди: Зо-
лочів — місто невелике, тому мені було значно 
легше влитися в колектив. 

ЩО ЛЮБИТЬ В РОБОТІ. Я люблю землю 
та спостерігати за тим, як росте врожай. Пра-
цюю в чоловічому колективі, але не скажу, що 
мені важко. Ми тут на рівних, знаходимо спіль-
ну мову.

ПРО 8 БЕРЕЗНЯ. Оскільки на початку бе-
резня повноцінна робота ще не розпочалася, то 
8 березня я святкую. Зазвичай з подругою, зу-
стрічаємося сім’ями. А влітку забуваю навіть 
про день народження. Наприклад, минулого ро-
ку онук мене вітав на полі, коли я була на опри-
скуванні. Подарував квіти та листівку.

Ірина Луньова, 34 роки
головна бухгалтерка ТОВ «БЛИЗНЮКІВСЬКИЙ КХП»

ПОЧАТОК КАР’ЄРИ. У 2006 році мені запропонували роботу у 
відділі кадрів, я погодилася. Десь за вісім місяців мені дозволили за-
йматися нарахуванням заробітної плати, а ще через деякий час запро-
понували стати економістом. 

Був період, коли я за 
сумісництвом працю-
вала на одному з під-
приємств Групи, там 
робота трохи лякала. 
Я не розуміла, що та-
ке зчеплювання, дис-
ки та ковші, але мій 
принцип — не треба 
боятися, треба пробу-
вати та прагнути ново-
го. Врешті-решт, зав-
дяки співробітникам 
АГРОТРЕЙД всього 
навчилася. Насправді, 
я і зараз продовжую 
навчатися, багато чи-
таю статей в інтернеті 
та вивчаю закони.

ПЕРШИЙ ДЕНЬ  
В АГРОТРЕЙД. Це 
був початок стажуван-
ня: всі бігають, мету-
шаться, було важко 
прийти після інституту, нічого не знаючи.

ЩО ПОЛЮБЛЯЄ В РОБОТІ. Мені подобається драйв та спілку-
вання. У нас немає рутини, й кожного дня відбувається щось нове. 
Можу впевнено сказати, що люблю свою роботу. 

ПРО 8 БЕРЕЗНЯ. Для мене це такий період, коли природа відро-
джується та починається нове життя.

Валентина Андрущенко, 51 рік,  
завідуюча виробничо-технічної лабораторії  
ТОВ «Ворожбянський КХП»

ПОЧАТОК КАР’ЄРИ. Я почала працювати в лабораторії на елева-
торі одразу після школи. Проте це тривало недовго. Я вступила до ви-
шу і поїхала в Одесу здобувати освіту інженера-технолога. Поверну-
лася на своє перше місце роботи вже у 2002 році. Я старалася викону-
вати свою роботу якісно, і в 2006 році мене призначили завідувачкою 
лабораторії. З того часу багато що змінилося, робота на елеваторі стала 
ще цікавіша: з’явилося сучасне обладнання, процеси стали більш тех-
нологічними. 

ПРО СВОЮ РОБОТУ. Спочатку ми перевіряємо якість зерна, 
яке заходить на підприємство, визначаємо його стан, вологість, 
сорт і все, що необхідно за ДСТУ. Після цього врожай направля-
ється на розвантаження, і протягом року ми спостерігаємо за його 
збереженням. Робочий процес не зупиняється. Це як годинник,  
і кожного дня з’являються нові задачі.  

ЩО ПОЛЮБЛЯЄ В РОБОТІ. Люблю математику, працювати 
з цифрами. Я люблю зерно, процеси, які відбуваються день за днем. 
Працюючи на такому підприємстві, ти ним живеш, дихаєш, знаєш 
все, що відбувається. Цей робочий процес не дозволяє тобі нудьгувати. 

ПРО 8 БЕРЕЗНЯ. Для мене це свято асоціюється з теплом, кві-
тами, початком нового життя, і кожного року з нетерпінням чекаю 
вітання від чоловіка і сина. 

ЖІНКИ АГРО:  
ЯКІ ВОНИ

В Групі АГРОТРЕЙД працюють понад 
450 жінок. Всі вони — професіонали 
в своїй сфері. До свята 8 березня ми 
вирішили познайомити читачів із де-
якими з них. Наші героїні працюють в 
компанії багато років та пройшли шлях 
дивовижного кар’єрного зростання. 



Лінійка соняшника компанії на-
лічує наразі вісім гібридів. Зде-

більшого це насіння закордонних 
оригінаторів з Франції та Австрії, а 
нещодавно асортимент поповнив-
ся гібридом вітчизняної селекції 
«Равелін». «Цього року він пока-
зав себе навіть краще, ніж імпорт-
ні конкуренти. У степових умо-
вах Луганської, Донецької та За-
порізької областей його врожай-
ність сягала трьох тонн з гектара, 
що для цих регіонів є дуже гарним 
результатом»,  — зазначає керів-
ник відділу реалізації насіння Групи 
АГРОТРЕЙД Сергій Макаренко. 

а словами експерта компанії, «Ра-
велін» — це чудова альтернатива ім-
порту, яка призначена для техноло-
гії «Експрес», що набуває все біль-
шої популярності. Інший гібрид, 
«Лейла», отримав чудові показни-
ки олійності та довів свою стійкість 
до несприятливих погодних умов, 
а «Медуза» мала попит серед фер-
мерів, на чиїх полях з’явився вов-
чок. Загалом, цей гібрид стійкий 
до семи рас вовчка — паразиту, що 
стрімко мігрує з південних регіонів 
України на східні та центральні.  

Серед гібридів кукурудзи най-
більш популярними є «Мадіво» 
та «Плевен». Врожайність пер-
шого сягає 11 тонн з гектара, при 
цьому він стійкий до абіотичних 
стресів, а другий має відмінну во-
логовіддачу при врожайності до 
14 тонн. 

Наступного року компанія пла-
нує розширити асортимент семира-

совими гібридами соняшника ори-
гінатора Euralis, гібридом під техно-
логію Clearfield Plus, а також більш 
раннім гібридом кукурудзи ФАО 
220, який відрізнятиметься кра-
щою вологовіддачею і стійкістю до 
основних хвороб й стресових фак-
торів. «Щоб отримати ці гібриди, 
ми довго вели перемовини з оригі-
натором, кожен з них ми тестували 

на демоділянках», — згадує Сергій 
Макаренко. 

Загалом Група АГРОТРЕЙД ви-
робляє близько 30 сортів насін-
ня кукурудзи, соняшника, озимої 
пшениці, сої та ячменю. Посівним 
матеріалом Agroseeds сьогодні засі-
ваються поля в понад 10-ти регіо-
нах країни площею близько 100 ти-
сяч гектарів. 

Кожного дня МОЗ України пу-
блікує оновлену інформацію 

щодо захворюваності на Covid-19. 
На жаль, цифри залишаються не-
втішними. Вірус не оминув і спів-
робітників Групи АГРОТРЕЙД, то-
му компанія подбала про те, щоб 
люди могли отримати якісну кон-
сультацію від професійного лікаря. 

«Ми бачимо, що в медичній сис-
темі наразі складна ситуація: ліжок 
в лікарнях не вистачає, “швидка” 
не завжди приїздить на виклик, а 
люди почали безконтрольно при-
ймати антибіотики. Стало зрозу-
міло, що державі не вистачає ре-

сурсів, тому компанія має сама по-
дбати про своїх співробітників», — 
розповідає директор департаменту 
персоналу Юлія Єфимова. 

Група АГРОТРЕЙД уклала дого-
вір з кваліфікованим інфекціоні-
стом, що має успішний досвід лі-
кування пацієнтів навіть зі склад-
ним перебігом хвороби, і розробила 
алгоритм дій для отримання кон-
сультації: людина з підтвердженим 
діагнозом Covid-19 має заповнити 
анкету щодо стану свого здоров’я, 
описати симптоми, перерахову-
вати, чим лікувалася та яким був 
ефект від лікування. Треба вказати 

хронічні захворювання, алергії то-
що. Лікар вивчить анкету та надасть 
рекомендації. За необхідністю він 
може проконсультувати за телефо-
ном або через відеозв’язок. 

З листопада 2020 року фахівець 
вже проконсультував понад 40 спів-
робітників Групи. Деяким із них він 
коригував лікарські призначення, 
деяким — надавав повноцінну схе-
му лікування. 

Окрім цього, керівництво компа-
нії затвердило матеріальну допомо-
гу в розмірі 5000 гривень тим пра-
цівникам, які через Covid-19 були 
госпіталізовані. «Співробітникам 
також надавалась допомога при 
госпіталізації: компанія сприяла, 
щоб пацієнт отримав всю необхідну 

допомогу в лікарні, сплачувала бла-
годійні внески тощо. Департамент 
персоналу завжди був на зв’язку зі 
співробітниками, які погано пере-
носили захворювання. Головний 
результат нашої роботи в цьому на-
прямку — усі, хто мав тяжкий пере-
біг хвороби, вилікувалися», — за-
уважує Юлія Єфимова. 

В офісі керуючої компанії та на 
всіх підприємствах Групи продов-
жують діяти всі протиепідемічні 
заходи щодо запобігання поши-
ренню коронавірусу: поверхні об-
робляються антисептичними засо-
бами, співробітники носять маски, 
а ті, чия робота дозволяє виконува-
ти обов’язки дистанційно, можуть 
скористатися такою можливістю.

АГРОНОВИНИ 4

Група АГРОТРЕЙД про-
довжує розширювати 
асортимент власного 
насіння Agroseeds та 
аналізує характеристи-
ки гібридів за підсумка-
ми агросезону. 

Компанія піклується про стан здоров’я своїх 
співробітників. 

НАСІННЯ AGROSEEDS — СТІЙКЕ  
ДО ПОСУХИ І МАЄ ВИСОКУ ВРОЖАЙНІСТЬ

ДОПОМОГА ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID: 
ДБАЄМО ПРО КОЖНОГО

Лінійка соняшника Agroseeds налічує вісім гібридів
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СВЯТКОВІ ДИВА ВІД АГРОТРЕЙД
Група АГРОТРЕЙД традиційно створює святковий настрій для своїх близьких. Цьогоріч ми, як 
завжди, привітали своїх орендодавців та їхні родини, кожному приділивши персональну увагу. 
Наймолодшим Святий Миколай приніс солодкі подарунки, а дорослим компанія подарувала 
шампанське. Загалом подарунки отримали близько 5 000 дітей та понад 13 000 орендодавців

с. Новомиколаївка

с. Рев’якине

с. Велика Доч

с. Шелестове смт. Золочів 

смт. Золочів 

с. Петро-Іванівка

с. Мазівка

с. Мазівка

с. Халимонове

с. Красилівка
Сергій Костенко,  
директор СТОВ «КОЛОС» 

«Скажу банальну, але 
правдиву річ. Діти — це на-
ше майбутнє, тому дуже 
важливо, щоб протягом до-
рослішання їх супроводжу-
вали невеличкі дива. Група 
АГРОТРЕЙД з цим чудово 
справляється».

Сергій Чудік, заступник 
 директора з соціальних питань

«Кожного року ми вітаємо дітла-
хів наших орендодавців з Новим ро-
ком та влаштовуємо для них свята. 
Через карантин довелося внести змі-
ни у програму, проте це не завадило 
нам привітати кожну дитину, а бачи-
ти усміхнені обличчя діточок завжди 
радість».

Володимир Маринич, 
 керівник ТОВ «Агріпорт-Норд»  
та ТОВ «Мир-12» 

«У Путивльському районі ми ма-
ємо 1200 орендодавців, і кожен для 
нас важливий. Особисті привітання 
вже стали доброю традицією, а деякі 
орендодавці навіть чекають на наш ві-
зит з чаєм та канапками. Наймолодші 
жителі громад отримали подарунки 
ще раніше. До дітлахів орендодавців 
Групи АГРОТРЕЙД в селищах Весе-
ле, Мазівка, Нова Слобода, Рев’яки-
не та Стрільники завітав Святий Ми-
колай і подарував кожному солодкі 
пакуночки».

Юрій Гейко, заступник  
директора з соціальних питань

«У Чернігівській області співробіт-
ники Групи АГРОТРЕЙД вітали дітей 
пайовиків в селах Велика Доч, Дрімай-
лівка, Курінь, Прохори, Халимонове, 
Шаповалівка та інших. Дід Мороз від 
кожного вислухав віршики й разом з 
дітьми співав пісні».



ТОВ «Агріпорт-Норд» збіль-
шить надходження подат-
ків до Новослобідської ОТГ 

в 2021 році. Про це на сесії гро-
мади повідомив старший агроном 
підприємства Олексій Деркач. 

«Розвиток та самостійність гро-
мади є для нас таким же важли-
вим чинником, як і для вас. Че-
рез це загальними зборами ТОВ 
«Агріпорт-Норд» та ТОВ «Мир-
12» було визначено дві важливі 
речі, які позитивно позначаться 
на громаді. По-перше, юридич-
ну адресу ТОВ «Агріпорд-Норд» 
буде перенесено до села Мазів-
ка. Це збільшить надходження 
податку з заробітної плати в бю-
джет ОТГ до 600 000 гривень на 
рік. По-друге, перевести підпри-
ємство на єдиний податок. Від-
повідно до кількості земельних 
ділянок, які воно обробляє, над-

ходження до бюджету збільшать-
ся на 110 000 грн», — перерахував 
Олексій Деркач. 

За попередніми розрахунками, 
в 2021 році разом обидва підпри-
ємства сплатять громаді 4 мільйо-
ни 265 тисяч гривень податків. 

«Я думаю, це тільки початок 
нашої плідної співпраці і згодом 
ми всі будемо працювати на роз-
виток громади. Дякую всім агра-
ріям, які працюють на благо на-
шої ОТГ», — подякувала голова 
громади Ольга Гаркавенко.

Також Олексій Деркач привітав 
депутатів з обранням до Новосло-
бідської громади й з нагоди при-
йдешніх свят зробив громаді пода-
рунок від підприємства ТОВ «Агрі-
порт-Норд» — музичний центр для 
місцевого будинку культури вар-
тістю понад 50 тисяч гривень. 

Зміни відбудуться і для Пу-

тивльської ОТГ. З 2021 року під-
приємство платитиме податок 
за спрощеною системою. Тож 
надходження від ТОВ «Агрі-

порт-Норд» до бюджету громади 
збільшаться на 1 мільйона 400 ти-
сяч гривень і складуть 5 мільйо-
нів 726 тисяч.

Найбільші снігопади відбулись 
у Путивльському районі, де 

розташовані підприємства Гру-
пи ТОВ «Агріпорт-Норд» та ТОВ 

«Мир-12». Місцевим сільським ра-
дам не вистачало техніки, щоб про-
чистити дороги, тому вони зверну-
лися по допомогу до аграріїв. 

«Інтереси людей — перш за все, 
тому ми завжди готові допомагати 
владі, щоб звільнити жителів се-
лищ від сніжного полону», — за-

певняє директор підприємств Во-
лодимир Маринич.

Тож на боротьбу зі стихією виїхав 
бульдозер Т-150. Протягом першо-
го дня він очистив від снігу Мазів-
ку і Воронівку, а протягом другого 
— Стрільники, Кагань і Ротівку.

«Взагалі, сніг завжди тішить 

аграріїв, бо дає надію на гарний 
врожай, а з заметами на дорогах 
ми завжди впораємося!» — посмі-
хається Володимир Маринич.

Також Група АГРОТРЕЙД допо-
могла очистити від снігу села Ку-
рінь та Сиволож, що в Чернігів-
ській області.

АГРОНОВИНИ 6

ПІДТРИМУЄМО ГРОМАДИ, 
ЗБІЛЬШУЄМО ПОДАТКИ
Надходження податків до бюджету Но-
вослобідської ОТГ збільшиться внаслі-
док зміни системи оподаткування.

Тепер свята громади будуть супроводжуватись гарним звуком

ГРУПА  АГРОТРЕЙД  ДОЛУЧИЛАСЯ  
ДО ПОДОЛАННЯ СНІГОВИХ ЗАМЕТІВ
У лютому компанія надала 
техніку для чистки доріг  
від снігу. 

Села в Путивльському району чистили протягом кількох днів

Аграрії допомогли сільрадам боротися з наслідками снігової 
стихії



Для Олександра Саєн-
ко мистецтво стало 
своєрідним засобом 

спілкування з навколишнім 
світом. У дитинстві він за-
хворів на скарлатину, що на 
початку ХХ століття була ду-
же небезпечною хворобою. 
Він вижив, проте назавжди 
втратив слух та не міг гово-
рити. Хлопчик рано навчив-
ся читати та поринув у бага-
тий світ, що дарували йому 
книжки. На щастя, в родині 
була велика бібліотека, зо-
крема й багато творів Тара-
са Шевченка, який вплинув 
на його подальшу творчість. 
Сашко досконало вивчив бі-
ографію Кобзаря і протягом 
життя часто зображав укра-
їнського поета у своїх творах. 

Буваючи разом із батьком 
у великосвітських маєтках, 
хлопчина знайомився з євро-
пейським живописом, гобе-
ленами, порцелянами. Зго-
дом Олександр і сам почав 
малювати. Спочатку він на-

вчався в Петербурзькому ім-
ператорському училищі глу-
хонімих, де суттєво розвинув 
мистецькі та ремісничі на-
вички. Потім продовжив ху-
дожню освіту в рідній Борзні. 
У 18 років успішно склав ек-
замени до Київської худож-
ньої школи. По закінченню 

цього закладу перебрався до 
Миргорода, в художньо-про-
мисловий інститут, а в 1928-у 
році отримав диплом Київ-
ського художнього інституту 
(нині це Національна акаде-

мія образотворчого мисте-
цтва і архітектури). 

Саєнко опанував різні тех-
ніки живопису: олію, темпе-
ру, акварель. Але найбільше 
новаторство проявив в тех-
ніці інкрустації соломою. 
Він довів, що солома при-
датна і для оформлення ін-
тер’єрів, і для створення 
картин. 

1920-і роки стали плідним 
періодом у творчості Олек-
сандра. Тоді він оформив 
своїми роботами Всеукра-
їнську Академію наук, пра-
цював художником-мульти-
плікатором дитячих казок 
на Київській кінофабриці 
та керамістом у науково-до-
слідному інституті мінера-
логії. Про Олександра Са-

єнко дізнався весь світ: він 
брав участь в міжнародних 
виставках в Берліні, Парижі, 
Таллінні. 

Та творчий зліт спинив-
ся, коли почалися сталін-
ські репресії. Художника не 
було заарештовано, як ба-
гатьох його колег, проте й 
на його долю випало багато 
випробувань. Він втратив 
роботу, дружина померла, а 
Олександр залишився один 
з маленькою донькою Ні-
ною. Повернутися до мис-
тецтва він зміг тільки в 60-
ті роки. 

У 1975 році Саєнку було 
надане звання народного ху-
дожника УРСР, а в 1999-му 
за ухвалою ЮНЕСКО йо-
го ім’я потрапило до спис-

ку видатних діячів культури 
світу.

Колись роботи Олексан-
дра Саєнка прикрашали бу-
динки культури і готелі, але, 
на жаль, вони поступово 
зникають. Сьогодні картини, 
композиції, предмети побуту 
та меблі з соломи, що ство-
рював Саєнко, можна поба-
чити в Борзнянському ху-
дожньо-меморіальному му-
зеї, який було відкрито в 1996 
році за ініціативою доньки 
художника. Ніна Саєнко пе-
редала до музею майже 1000 
експонатів. Вона пішла по 
стопах батька і теж стала ху-
дожницею. Сьогодні вона 
керує Мистецькою студією 
імені Олександра Саєнка для 
глухонімих дітей в Києві.

Аграрії Путивльського 
району Сумської об-

ласті допомогли зібрати 
гроші на розробку проєк-
тно-кошторисної доку-
ментації на реконструкцію 
будівлі, де розташовуєть-
ся пожежна частина. Гру-
па АГРОТРЕЙД також до-
лучилася до збору коштів і 
перерахувала 35 тисяч гри-
вень. 

Як розповів голова Пу-
тивльської районної дер-

жадміністрації Сергій Сав-
ченко, будівля місцевої 
пожежної частини була 
побудована у 1907 році, і 
раніше там розташовува-
лася стайня. Сьогодні вона 
вкрай потребує ремонту: її 
стіни покриті пліснявою, 
а сама споруда просідає. 
«Постало питання, щоб 
взагалі закрити нашу ча-
стину і перевести два по-
жежних автомобіля в Глу-
хів, і два — в Білопілля. Але 
цього року у нас горіло 82 
гектари торфовищ, і якби 
пожежники виїжджали не 
з того місця, де вони нара-

зі розташовані, вони б не 
встигли. Це було справж-
нє лихо, але воно довело, 
що переводити пожежну 
частину нам ні в якому ра-
зі не можна», — розповідає 
Сергій Савченко. 

Перш ніж почати будь-
які роботи, потрібно ма-
ти проєктно-кошторисну 
документацію. «Маючи на 
руках проєктно-кошто-
рисну документацію, ми 
можемо звертатися до об-
ласної держадміністрації з 
вимогою профінансувати 
реконструкцію будівлі по-
жежної частини», — пояс-

нює Сергій Савченко. 
Директор ТОВ «Агрі-

порт-Норд» та ТОВ «Мир-
12», які розташовані в Пу-
тивльському районі та 
входять до складу Групи 
АГРОТРЕЙД, Володимир 
Маринич також згоден, 
що місцеву пожежну ча-
стину треба зберегти. «Во-
сени, коли горіли торфо-
вища, ми надавали свою 
пожежну машину для до-
помоги, і тоді ми на влас-
ні очі переконалися, на-
скільки важко гасити па-
лаючий торф. Тому, коли 
голова РДА звернувся за 

допомогою, питання, чи 
допомагати, не стояло», 
— запевнив директор під-
приємств. 

Це вже не вперше 
АГРОТРЕЙД допома-
гає в боротьбі з пожежа-
ми. Співробітники іншо-
го підприємства Групи, 
Дворічанського елевато-
ра, долучилися до подо-
лання лісової пожежі в се-
лі Гороб’ївка, яка сталася 
2 вересня. Зокрема, завдя-
ки їхнім зусиллям вдалося 
стримати вогонь та запо-
бігти його поширенню на 
більші площі.

РІДНА ЗЕМЛЯ7

ХУДОЖНИК З БОРЗНИ,  
ЩО СТАВ ВІДОМИМ НА ВЕСЬ СВІТ

БІЗНЕС ФІНАНСОВО ПІДТРИМУЄ 
ПУТИВЛЬСЬКУ ПОЖЕЖНУ ЧАСТИНУ 

Він був новатором у використанні соломи в 
мистецтві, його роботи прикрашали будинки 
культури і готелі, а його ім’я занесено до спис-
ку видатних діячів культури світу. Сьогодні ми 
розкажемо про художника-декоратора Олек-
сандра Саєнка, що в 1899 році народився в 
місті Борзна Чернігівської області. 

Завдяки аграріям 
пожежну частину  
в районі буде  
збережено. 

ДОБРІ СПРАВИ



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: 1204

ІНЖЕНЕР З КЕРУВАННЯ  
І ОБСЛУГОВУВАННЯ  
СИСТЕМ GPS
с. Суха Грунь, Сумська обл.,  
Липоводолинський р-н
Тел.: 050-177-05-59

ЕЛЕКТРОМОНТЕР
СТОВ «Доч-Хліб» 

с.Велика Доч, Чернігівська обл.,  

Борзнянський р-н 

Тел.: 067-657-91-77

МЕХАНІЗАТОР
с.Курінь, Чернігівська обл.,  
Бахмацький р-н
Тел.: 050-430-39-06
ФАХІВЕЦЬ З ЗЕМЕЛЬНИХ  
ПИТАНЬ
с. Шелестове, Харківська обл.

Тел.: 067-555-13-26

ФАХІВЕЦЬ З ЗЕМЕЛЬНИХ  
ПИТАНЬ
с. Прохори, Чернігівська обл.,  

Борзнянський р-н

Тел.: 067-555-13-26

ВОДІЙ (КАТЕГОРІЇ C, E)
с. Мазівка, Сумська обл.,  
Путивльський р-н

Тел.: 066 024 36 47

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

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

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

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

Група АГРОТРЕЙД разом із Благодійним 
Фондом Всеволода Кожемяка 
«Україна ХХІ» допомогла мешканцям 
села Рев’якине оновити водогін. 

Компанія замінила черговий 
насос для водонапірної вежі.

За словами старости 
Рев’якинського старо-
стинського округу Світ-

лани Васильєвої, водогін, що 
був збудований в 70-х роки, 
давно потребував ремонту. А 
ділянка завдовжки в 150 метрів 
була вже зовсім у занедбаному 
стані. «Ремонт потрібно було 
робити ще 10 років тому, але 
за бюджетні кошти ми ніяк не 
могли його виконати — грошей 
весь час не вистачало. У цей час 
Група АГРОТРЕЙД оголосила 
конкурс «Громадотворець». Ра-
зом із місцевими жителями ми 
звернулися до компанії, розпо-
віли про проблему, подали про-
єкт і виграли», — згадує Світ-
лана Васильєва. 

Згодом компанія перераху-
вала 50 тисяч гривень підряд-
нику, який і виконав рекон-
струкцію: замінив старі труби, 
зробив колодязь та встановив 
засувки. 

«Люди дуже задоволені, го-
ворять, якщо раніше у воді зу-
стрічалися шматки бруду та 
іржа, то тепер вона чиста, і її 
якість значно покращилася», 
— посміхається староста села. 

Нагадуємо, що раніше Група 
АГРОТРЕЙД допомогла від-
новити водогін в селищі Суха 
Грунь, що в Сумській області. 

Програма «Громадотво-
рець» започаткована Групою 
АГРОТРЕЙД і Благодійним 
фондом Всеволода Кожемя-
ка «Україна ХХІ» два роки то-
му. Її мета — налагодити вза-
ємодію між громадою і ком-
панією та залучити людей до 
розв’язання місцевих про-
блем. Жителі тих селищ, де 
працюють підприємства Групи 
АГРОТРЕЙД, можуть подати 
будь-який проєкт, що має на 
меті покращити життя грома-
ди, а переможець обирається 
шляхом голосування.

Група АГРОТРЕЙД при-
дбала новий глибинний 
свердловинний насос для 
селища Лисівка в Гадяць-
кому районі Полтавської 
області. Старий насос, 
який, до речі, п’ять років 
тому теж купували за кош-
ти компанії, вже не справ-
лявся з навантаженням та 
потребував заміни. 

«До нас звернувся голо-
ва сільської ради, розпо-
вів, що бюджет не має ко-
штів на заміну насосу, й 
спитав, чи може компанія 
допомогти ще раз. Звісно, 
ми погодилися, адже Гру-
па АГРОТРЕЙД обробляє 
тут землю, до того ж, у селі 
живуть близько 30 наших 
орендодавців», — розпо-
вів заступник директора з 
соціальних питань Руслан 
Близнюк. 

На придбання насосу, що 
тепер накачує воду у водо-
напірну вежу, компанія ви-
тратила близько 15 тисяч 
гривень. 

У СЕЛІ РЕВ’ЯКИНЕ  
ВІДНОВЛЕНО ВОДОГІН

СЕЛО ЛИСІВКА 
ЗАБЕЗПЕЧЕНЕ ВОДОЮ


