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Вітаю, друзі! 

Впевнений, ви знаєте, що 
1 липня 2021 року відкриєть-
ся ринок землі, і сім мільйонів 
власників паїв отримають ре-
альну можливість розпоряджа-
тися власною землею. 

Через мораторій на продаж сіль-
ськогосподарської землі, що діяв 
протягом 30 років Незалежності, 
люди не могли віддати свою зем-
лю під заставу, чи продати пай, аби 
вкласти гроші в іншу справу. Це 
так само як володіти авто чи не-
рухомістю, але не мати можливо-
сті продати їх. Тобто, люди нібито 
і мали власність, але не могли нею 
вільно розпоряджатись.

Уже з 1 липня 2021 року 
в Україні запрацює про-
зорий ринок землі. Від-
тепер громадяни України 
зможуть купувати землі 
сільськогосподарського 
призначення.

Одразу зазначу: відкриття рин-
ку землі аж ніяк не означає, що 
всі українські землі будуть ску-
плені іноземцями за безцінь, як 

нас лякають політичні популіс-
ти з телеканалів. Ніхто не може 
змусити вас продати землю, але 
відтепер ви нарешті станете пов-
ноправним господарем на своїй 
землі і можете нею розпоряджа-
тися, як ви забажаєте – у закон-
ний спосіб. 

Людей дуже турбує, які зміни 
відбудуться. Фактично кожен дру-
гий дзвінок на гарячу лінію Гру-
пи АГРОТРЕЙД — щодо питань 
ринку землі: коли можна продати 
землю, яка вартість землі, які дати 
старту продажів, як зміниться ці-
на, умови тощо. Ми пояснюємо, 
що відкриття ринку землі — це 
лише МОЖЛИВІСТЬ розпоряд-
жатися своїм майном на власний 
розсуд. 

Земля — це ваш актив. 
Ринок землі треба було запро-

ваджувати вже давно. Україна чи 

не остання з демократичних кра-
їн, яка довго не відкривала циві-
лізований ринок землі. За оцін-
ками експертів офіційна купів-
ля-продаж землі може приноси-
ти в економіку до 3% ВВП на рік. 
Великі надійні агрокомпанії з ча-
сом також зможуть почати довго-
строкове інвестування в землю, 
вирощувати багаторічні культу-
ри, впроваджувати систему зро-
шення та матимуть стимул збе-
рігати природну родючість землі. 
Таким чином, з відкриттям рин-
ку сільське господарство отримає 
новий поштовх до розвитку. Тому 
вільний ринок землі — це стимул 
і для розвитку аграрного потенці-
алу України.

ВСЕВОЛОД  
КОЖЕМЯКО,

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР  
ГРУПИ АГРОТРЕЙД
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АГРОФАКТ

Це спільна ініціатива мецена-
тів — вихідців з Харкова, На-

ціональної Гвардії України. Реалізує 

проєкт Благодійний Фонд Всеволо-
да Кожемяка «Україна ХХІ» за уча-
сті Православної Церкви України.

Початкова ідея керівництва 
Східного оперативно-територіаль-
ного об’єднання НГУ полягала в 
будівництві каплички для військо-
вослужбовців, яку у вихідні могли 
б відвідувати всі охочі. Проте ко-
ли керівництво звернулось до Все-
волода Кожемяки, було прийнято 
рішення збудувати повноцінний 
храм, який стане своєрідним ду-
ховним форпостом України. Ад-
же віра і релігія стали невідділь-
ною складовою життя військових, 
а військові капелани відіграють ве-
лику роль у психологічному роз-
вантаженні воїнів та зміцненні бо-
йового духу.

Над проєктом храму працюють 
найкращі митці України. Проєкт 
не матиме аналогів у всій Східній 
Європі. Він поєднує сучасні архі-
тектурні форми і матеріали. Архі-
тектор храму — Юрій Спасов, арт-
директор — Олекій Чекаль, голов-
ний графічний дизайнер ПЦУ.

За словами авторів проєкту спо-
руда храму стане однією з головних 
архітектурних пам’яток України. 
Він стане архітектурним символом 
нашої історії та духовності, поєд-
навши традиції з сучасністю. Архі-
тектурне рішення храму базується 

на традиціях давньої православної 
християнської архітектури і зазнає 
впливу дерев’яної церковної архі-
тектури козацької доби.

Будівництво розпочалось напри-
кінці весни. Днями його відвіда-
ли автори проєкту, командування 
Східного ОТО НГУ та міністр Вну-
трішніх Справ України.

Звести будівлю планують до 
14 жовтня 2021 року — Свята По-
крови та Дня українського коза-
цтва. Храм буде відкритий не лише 
для військовослужбовців, а й для 
усіх відвідувачів.

Будівництво відвідали автори проєкту

Майбутній вигляд храму

Аграрна сфера — найбільш роз-
винена галузь виробництва в 

Україні. І це підтверджують циф-
ри. За даними Держ стату, за 30 
років Незалежності нашої краї-
ни, продуктивність праці в сіль-
ськогосподарських підприємствах 

зросла в 22 рази. Якщо в 1991 ро-
ці одна людина виробляла продук-
ції на 42,4 тисячі гривень, то в 2019 
році цей показник сягнув майже 
930 тисяч гривень (цифри наведені 
в постійних цінах 2010 року). 

Це стало можливим завдяки тех-

нологічним рішенням у виробни-
цтві. Адже тепер одна людина мо-
же виконати значно більший обсяг 
роботи, а сучасні добрива й засо-
би захисту дозволяють отримувати 
багатий врожай навіть за неспри-
ятливих умов.

У ХАРКОВІ НА ТЕРИТОРІЇ НАЦГВАРДІЇ ЗБУДУЮТЬ ГОЛОВНИЙ 
ВІЙСЬКОВИЙ ХРАМ — СВЯТОГО ЮРІЯ ПЕРЕМОЖЦЯ
У Харкові на території Східного оперативно-територі-
ального об’єднання Національної Гвардії України роз-
почали будівництво храму Святого Юрія Переможця. 
Це буде найближчий до кордону з Російською Феде-
рацією український храм, розташований на території 
військових. Храм стане архітектурним символом нашої 
історії, війни і гідності. Він матиме статус ставропігії, 
який підпорядковується безпосередньо патріарху Пра-
вославної Церкви України. 



АГРОНОВИНИ3

В Україні до акції доєдна-
лися майже всі великі мі-
ста, а з ініціативи Групи 

АГРОТРЕЙД понад 1200 дерев бу-
ли висаджені у невеличких населе-
них пунктах та селах на Харківщи-
ні, Сумщині, Чернігівщині та Пол-
тавщині — у регіонах роботи Групи 
АГРОТРЕЙД. Тут місцеві громади 
спільно з представниками 17 під-
приємств компанії висаджували 
цілі алеї фруктових та декоратив-
них дерев.

Група АГРОТРЕЙД завжди під-
тримує соціальні ініціативи гро-
мад, у яких працюють підприєм-
ства компанії, бере участь у то-
локах та суботниках. А цього ра-
зу Група запропонувала місцевим 

мешканцям долучитись до  гло-
бального екологічного проєкту 
«Озеленення Планети»/Greening 
of the Planet.

«Один з наших принципів: “хто, 
як не ми?” — каже директорка з 
фінансової та операційної діяль-
ності Групи АГРОТРЕЙД Олена 
Ворона. — Ми ініціювали висадку 
дерев у рамках ініціативи «Озеле-
нення планети» в населених пунк-
тах, де працюють наші підприєм-
ства».

За її словами, екологія та охоро-
на навколишнього середовища — 
це одні з пріоритетних напрямків 
діяльності АГРОТРЕЙДу.

«Велика подяка від населення та 
голови Путивльської громади за 

таку чудову акцію. Сьогодні ми за-
початкували сад, і якщо кожного 
року ми будемо садити хоча б од-
не деревце, то колись у цей садок 
ходитимуть наші онуки та правну-
ки й будуть нам вдячні», — сказала 
Світлана Васильєва, староста села 
Рев’якине Сумської області, де по-
садили персики, яблуні, сливи та 
черешні.

«Сподіваємося, що ці нові де-
рева стануть для жителів радістю. 
Через роки вони даруватимуть нам 
затишок й будуть чудовим нага-
дуванням про цей день. Группа 
АГРОТРЕЙД завжди долучається 
до екологічних ініціатив та допо-
магає громаді. Радий, що ця акція 
не стала винятком», — сказав керу-
ючий дільницею на Кластері №6 в 
Чернігівській області Валерій Че-
мара. 

У Групі закупили саджанці та 
підготували увесь необхідний ін-
вентар. Рішення, які саме дерева 
саджатимуть, приймали спільно 
з громадами: «Хтось хотів яблу-
невий сад, а хтось — алею кашта-
нів,  — розповідають організато-
ри.  — Орієнтувались на те, аби де-
рева принесли користь та радість 
місцевим мешканцям». Загалом 
компанія витратила на озеленення 
160 тисяч гривень.

У ніч з 25 на 26 травня в селі Мазівка 
Конотопського району Сумської об-
ласті на складах агропромислового 
підприємства ТОВ «Мир-12» (Група 
АГРОТРЕЙД) група невідомих осіб 
за попередньою змовою розбили 
цегляну стіну з тильного боку складу 
та викрали близько чотирьох тонн 
засобів захисту рослин. 

«Зловмисники вибили стіну розміром 80 на 80 
см у задній стіні складського приміщення та че-
рез неї винесли каністри з засобами захисту рос-
лин. Камери спостереження були направлені на 
головний вхід до приміщення. З місця події по-
ліцією вилучено сліди взуття, тканини та слід 
транспортного засобу, яким, ймовірно, були ви-
везені каністри», — розповів Володимир Мари-

нич, директор підприємства ТОВ «Мир-12». 
За інформацією служби безпеки Групи 

АГРОТРЕЙД, в Путивльському районі діє ці-
ле угрупування озброєних зловмисників. Вели-
ке питання постає в тому, хто купує цю крадену 
сировину. Ймовірно, йдеться про запроваджен-
ня цілої схеми поставки-збуту краденої сиро-
вини. Це не окремий випадок, а проблема, яка 
має всі ознаки системної. 

«Для повідомлення будь-якої інформації, яка 
може бути корисна в розслідуванні даного ін-
циденту Група АГРОТРЕЙД встановила вина-
городу в розмірі 100 тис. гривень», — додали в 
компанії. 

За фактом злочину відділенням поліції №2 
(м.Путивль) Конотопського районного відділу 
поліції ГУНП в Сумській області відкрито кри-
мінальне провадження №12021200520000084 
від 26 травня 2021 року. Зловмисники викрали близько 4 тонн ЗЗР

с. Кіпті, Чернігівська область с. Мазівка, Сумської області

Співробітники АГРОТРЕЙДу разом з жителями громад виса-
дили фруктові та декоративні дерева, м.Золочів

НАВЕДЕМО ЛАД РАЗОМ. 
ГРОМАДИ РАЗОМ З АГРОТРЕЙДОМ  
ВИСАДИЛИ АЛЕЇ НА 1200 ДЕРЕВ

ЗУПИНИМО ЗЛОЧИНЦІВ РАЗОМ

Мільйон дерев за добу. У сотні країнах всього сві-
ту та Україні відбулася акція «Озеленення плане-
ти», мета якої — привернути увагу суспільства  
до глобальних змін клімату.



СТОВ «Золочівське», 
що входить до складу Гру-
пи АГРОТРЕЙД, є саме 
таким високотехнологіч-
ним агропідприємством. 
Воно обробляє 2000 гек-
тар, використовуючи су-
часні технології, отримує 
сталий врожай і дбає про 
розвиток громади та по-
кращення життя мешкан-
ців регіону. 

Техноагро
Золочівське підпри-

ємство увійшло до скла-
ду Групи АГРОТРЕЙД в 
2012 році, деякий час во-
но працювало за старими 
стандартами, але три роки 
тому Група запровадила 
його масштабну модерні-
зацію, згадує директорка з 
операційної та фінансової 
діяльності компанії Олена 
Ворона. «Ми відремонту-
вали склади, приміщен-
ня, кабінети, побудували 
їдальню, встановили за-
правку ПММ. Протягом 
останніх трьох років від-

булися суттєві зміни щодо 
стандартів виробництва, 
оснащення, умов праці. 
Сьогодні виробництво на 
Золочівському підприєм-
стві максимально оптимі-
зоване, а за стандартами 
роботи воно наближаєть-
ся до європейських ком-
паній», — запевняє Олена 
Ворона. 

На базі СТОВ «Золо-
чівське» були розробле-
ні стандарти й для інших 
підприємств Групи. Серед 
них — кількість одиниць 
техніки, якість ремонту, 
необхідний персонал, за-
лучений на виробництві 
продукції тощо. 

«Також впроваджена 
система дистанційного 
контролю CROPIO, завдя-
ки якій контролюється ви-
конання задач, а супутни-
кові дані допомагають сте-
жити за станом полів і ви-
користанням техніки», — 
посміхається директорка.

За її словами, по засто-
совуваним технологіям 

СТОВ «Золочівське» ви-
передило не тільки малі 
господарства, але й вели-
кі холдинги. Тому досвід 
компанії радо перейма-
ють й виробники з інших 
компаній, а через те, що 
Золочівське підприємство 
знаходиться недалеко від 
Харкова, гостей прийма-
ють саме тут. 

Виробництво  
та виклики

Основні культури виро-
щування компанії — соя, 

соняшник і озима пшениця. 
За словами директора агро-
промислового департаменту 
Групи АГРОТРЕЙД Олек-
сандра Овсяника, головним 
принципом Групи є дбай-
ливе ставлення до землі. «У 
нас немає полів з бур’яна-
ми, ми регулярно вносимо 
високі норми добрив, вико-
нуємо ретельний обробіток 
ґрунту, дотримуємося фіто-
санітарних вимог. Словом, 
інвестуємо в нашу землю та 
доглядаємо її. Й не дивля-
чись на кліматичні негараз-
ди, з якими ми стикалися в 
регіоні останні три роки, ми 
мали сталу врожайність. То-
му цей регіон є для нас пер-
спективним», — розповідає 
Овсяник. 

Спільна робота  
з громадою

Компанія є надійним 
партнером для орендодав-
ців, не лише вчасно розра-
ховуючись за орендовану 
землю, а й надаючи соці-
альну підтримку. За слова-
ми Олени Ворони, зазви-
чай план роботи з орендо-
давцями затверджується на 
цілий рік. Він передбачає 
соціальні проєкти з роз-
витку громади або бла-
гоустрою. Наприклад, на 
початку квітня компанія 
долучилась до всесвітньої 
акції з озеленення плане-
ти й разом з громадою ви-
садила горіхову алею в міс-
цевому парку, про що ми 
писали в одному з минулих 
випусків. 

Місцева жителька Іри-
на Завадська, яка разом з 
чоловіком здає компанії в 
оренду майже п’ять гектар 
землі, розповідає, що при 
виборі орендаря, для неї бу-
ла важлива репутація. «Ми 
уклали договір одразу, як 
компанія почала працюва-
ти в нашому регіоні, і змі-
нювати орендаря поки не 
плануємо. Для нас важлива 
надійність виробника, адже 
це велика компанія, пра-
цює не лише в Харківсько-
му регіоні, а дрібні фермери 
не можуть гарантувати ста-
більності: сьогодні вони є, 
а завтра — немає», — заува-
жує жінка. 

Інший пайовик Фе-
дір Нагула тішиться ста-
ном полів. «Там, де землю 
обробляє АГРОТРЕЙД, 
одразу видно: поля чисті, 
без бур’яну, на узбіччі тра-
ва скошена. Очі радіють. 
Також, підприємство ду-
же допомогло моїй родині, 
коли видало матеріальну 
допомогу під час складної 
життєвої ситуації», — роз-
повідає чоловік. 

«Компанія сприяє роз-
витку громад, де працює, 
тому ми завжди намагає-
мося збільшити податки в 
місцеві бюджети, обира-
ючи таку систему оподат-
кування, щоб гроші йшли 
в громаду. Наприклад, за 
2020 рік СТОВ «Золочів-
ське» сплатило в місцевий 
бюджет 1 мільйон 300 тисяч 
гривень», — зазначає Олена 
Ворона.

АГРОНОВИНИ 4

Сьогодні агро розвивається пліч о пліч 
з технологіями, а успіх фермерства за-
лежить вже не стільки від якості ґрунту, 
скільки від вміння вчасно застосувати 
правильний агроприйом.

ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЛЮБОВ ДО ЗЕМЛІ — ЗАПОРУКА УСПІХУ 
АГРОТРЕЙДА В ЗОЛОЧІВСЬКОМУ РЕГІОНІ

ДІЛИМОСЯ ДОСВІДОМ З МАЙБУТНІМИ АГРАРІЯМИ

На базі СТОВ «Золочівське» були розроблені стандарти й для інших 
підприємств Групи

На виробництво Групи АГРОТРЕЙД 
завітали студенти Луганського на-

ціонального аграрного університету — 
учасники магістерської програми «Агро-
кебети». Спочатку гостям показали ро-
боту насіннєвого заводу, а потім провели 
екскурсію полями, що обробляє компа-
нія, та демоділянками, де наші спеціаліс-
ти досліджують різні культури та вплив 
на них добрив і засобів захисту. 

«Поїздка до господарства Групи 
АГРОТРЕЙД в селище Шелестове бу-
ла надзвичайно корисною для студен-
тів. Вони ознайомилися зі структурою 
великої компанії, організацією роботи і 
контролем виконання, строками і якіс-
тю. Деякі зі студентів вже зараз хотіли б 
працювати в цій компанії», — зазначила 
Аліна Бубнікович, викладачка ЛНАУ.

«З першої хвилини візиту нами опі-
кувались, розповідали та показува-
ли справжнє аграрне виробництво, — 
згадує Юлія Веремеєнко, студентка 
ЛНАУ. — На нас чекала цікава та піз-
навальна презентація. Я отримала дуже 
багато корисної інформації щодо моєї 
професії та багато позитивних вражень».

Для Групи АГРОТРЕЙД це не пер-
ший досвід роботи зі студентами. Ком-
панія завжди готова прийняти на прак-
тику аграріїв-початківців, які бажають 
працювати на сучасному підприємстві. 
«Студенти до нас приходять часто: за 
кілька років дехто з таких молодих спеці-
алістів став старшим агрономом», — ска-
зала Олена Алексеєнко, провідний ме-
неджер з персоналу Групи АГРОТРЕЙД.



Представники сільських рад Новослобід-
ської ОТГ прибули на зустріч на чолі з 
головою громади Ольгою Гаркавенко, 

а наступного дня в гості завітали депутати Пу-
тивльської ОТГ.

Обранці громад познайомилися з роботою 
підприємств й стандартами, правилами та іс-
торією розвитку компанії АГРОТРЕЙД. Разом 
з тим обговорили і нагальні питання: пробле-
ми ОТГ, плани розвитку, важливість залучення 
бюджетоутворюючих підприємств на території 
громад і… бджільництво та студентську прак-
тику.

«Дуже зацікавив проєкт АГРОТРЕЙДу «Гро-
мадотворець», в рамках якого на кожен старо-
стинський округ виділяються кошти. Вважаю 
це важливим і ефективним кроком, до якого 

плануємо долучатись», — поділилася депутатка 
Путивльської ОТГ Ольга Бутова. 

До речі, з початку року Група АГРОТРЕЙД 
змінила систему оподаткування в Ново-
слобідській та Путивльській громадах, щоб 
збільшити надходження до місцевих бюдже-
тів. Завдяки цьому за попередніми розрахун-
ками, в 2021 році підприємства сплатять Но-
вослобідській ОТГ 4 мільйони 265 тисяч гри-
вень податків, а Путивльській — 5 мільйонів 
700 тисяч.

Приємним сюрпризом став подарунок, який 
отримала Група АГРОТРЕЙД від голови Но-
вослобідської ОТГ Ольги Гаркавенко. Обереги 
у вигляді ляльок, які створює майстриня Зоя 
Стеценко, жителька села Мачулища, Путивль-
ського району. Її творчість доволі відома, жінка 
бере участь в ярмарках та фестивалях, а серед 
її робіт є букети з цукерок, декоративне взуття, 
намисто тощо. Тож, пані Зоя отримала нових 
прихильників своєї творчості серед співробіт-
ників Групи АГРОТРЕЙД.

5 ДІАЛОГ З ГРОМАДОЮ 

СПІВПРАЦЮЄМО З МІСЦЕВОЮ ВЛАДОЮ
На запрошення Групи 
АГРОТРЕЙД відбулися візити 
депутатів місцевих ОТГ 
 на підприємства компанії  
«Агріпорт-Норд» та «Мир-12».

Візит депутатів Новослобідської ОТГ Візит депутатів Путивльської ОТГ

ЩО КАЖУТЬ КОЛЕГИ  
ПРО ОЛЕНУ ОСИПОВУ
Директор ТОВ «Коломацький ХПП»: 

— Спитайте мене, де у нас найсуво-
ріша дисципліна, я відразу відповім: «В 
лабораторії». У неї там як в армії. Але на 
її посаді так і треба, потрібні уважність 
і сумлінність. 

Це людина-трудоголік. Олена Петрів-
на дійсно любить свою роботу і віддана 
їй. Навіть не уявляю її на іншій робо-
ті. Вона знає всі прилади, якими осна-
щена лабораторія, немає механізму, на 
якому вона не могла би працювати.

До того ж, вона дуже хороший керів-
ник, і сьогодні під її керівництвом пра-
цюють три лаборантки. Жодна з цих ді-
вчат не працювала в агросфері і не має 
аграрної освіти, тому Олена Петрівна 
для них наставник.

ПОРТРЕТ УСПІХУ

«ПОСТУПАТИСЯ СТАНДАРТАМИ 
РОБОТИ НЕ МОЖНА», 

— ОЛЕНА ОСИПОВА
Героїнею рубрики «Портрет успіху»  
в цьому номері стала завідувачка лабо-
раторії «Коломацького ХПП» Олена Оси-
пова. Завдяки їй на елеваторі забезпечу-
ється висока якість перевірки зерна.

ОЛЕНА ОСИПОВА, завідувачка  
виробничо-технологічна лабораторія  
на «Коломацькому ХПП»
СТАЖ В КОМПАНІЇ: 17 років
ХОБІ: садівництво

 ЯК ПОТРАПИЛА НА РОБОТУ В АГРОТРЕЙД.

Я працюю тут з травня 2003 року. Після декретної 
відпустки шукала роботу, по дорозі зайшла на ХПП к 
директору, і мене прийняли на посаду техніка-лабо-
ранта. А за два місяці перевели на посаду завідувачки 
лабораторії. Напевно, побачили в мені потрібні здіб-
ності. Так я потрапила в агро, хоча до того з рослинни-
цтвом мала справу тільки у власному господарстві.  ЩО ПОДОБАЄТЬСЯ В РОБОТІ  

Подобається і сам процес, і спілкуван-
ня з людьми, і виробництво — тут сумно 
точно не буває. Я дуже люблю цю роботу, і 
мені є з чим порівнювати. У 90-ті роки до-
водилося заробляти на хліб не тим, на кого 
вчився, а де доведеться.

 ВИКЛИКИ В РОБОТІ  

Перевірку зерна в лабораторії треба організувати 
так, щоб не було простоїв і черг. Щоб вона збіглася 
з циклічністю виробництва, і весь процес був макси-
мально ефективним. Але досвід допомагає.

 МРІЯ 

Навіть ніколи не думала про це. За 
кордон їздять вже наші діти, мені ку-
дись їхати не хочеться. Хочеться, щоб 
все було добре тут.

 СЕКРЕТ УСПІХУ 

Не можна поступатися стандартами 
роботи. Лабораторія не терпітиме не-
дбалого ставлення, бо це дійсно серце 
підприємства.

 ХОБІ

Я дуже люблю займатися власним са-
дом, люблю осінній ліс та збирати гри-
би, але найголовніше, що дає мені си-
лу, — це моя родина.

 ПЕРШИЙ ДЕНЬ В КОМПАНІЇ 

Перший робочий день почався не на підприємстві, а 
з курсів підвищення кваліфікації, які тривали місяць. 
Тільки після цього я почала працювати в лаборато-
рії, але звісно, здебільшого всьому вчилася на практи-
ці. Пам’ятаю, що той рік видався не дуже врожайним, 
озимі перемерзли, тому роботи було не дуже багато. 
Можна сказати, що мені як початківцю пощастило, і 
ми працювали за спрощеним режимом. 

Минуло кілька років, і Коломацький ХПП увійшов 
до складу Групи АГРОТРЕЙД. З того часу розпочав-
ся процес модернізації: були встановлені нові сучас-

ні сушарки, підіймачі, пробовідбірник, 
впроваджено комп’ютеризацію. До того 
ми працювали на застарілому обладнан-
ні, під лабораторією стояли черги ванта-
жівок. Навіть, щоб взяти пробу доводило-
ся залазити на машину й вручну набирали 
зерно. Ми мали більші фізичні наванта-
ження, порядку теж було менше: бухгал-
терський облік вівся у вигляді паперової 
документації, і ставлення до техніки без-
пеки було не настільки відповідальним, 
як зараз. Сьогодні наша робота серйозні-
ша та відповідальніша.



У червні Група АГРОТРЕЙД по-
новила проєкт «Громадотво-

рець». Жителі Путивльської ОТГ 
першими змогли подати проєкти, 
націлені на покращення життя гро-
мади на конкурс. Тепер громада має 
проголосувати, і той, який набере 
найбільшу кількість голосів, отри-
має 50 тисяч гривень на реалізацію 
від компанії. Згодом проєкт розпоч-
неться і в інших областях. 

«”Громадотворець” надає можли-
вість людям втілити за кошти ком-
панії АГРОТРЕЙД нагальні проєк-
ти, які вони вважають найважливі-
шими. Люди в громадах звикли до 
адміністративного керування, коли 
голови самі вирішують, куди на-
правити кошти, а цим проєктом ми 
намагаємося підняти ініціативу лю-
дей, щоб вони особисто впроваджу-
вали зміни в селі», — розповідає ди-
ректорка з операційної та фінансо-
вої діяльності Групи АГРОТРЕЙД 
Олена Ворона. 

Партнерами в реалізації проєкту 
стали студенти харківського осе-
редку Української Академії лідер-
ства. Вони відвідали села Рев’яки-
не та Стрільники й допомагали 
місцевим жителям подавати ідеї і 
заповнювати заявки. «Дуже круто, 
що АГРОТРЕЙД показує приклад 
соціально-відповідальної компа-

нії. УАЛ є партнером цього проєк-
ту, через те, що ми маємо енергію 
молодості та маємо знання проєк-
тного менеджменту. Наші студенти 
можуть навчити людей, як подати 
проєкт, сформулювати ідею та за-
повнити заявку», — ділиться керів-
ниця УАЛ.Харків Надія Савинська. 

Результатом їхньої дводенної по-
їздки стали шість проєктів. Серед 
них — покращення умов у дитячо-
му садочку, організація курсів анг-
лійської мови або створення дозвіл-
лєвого гуртка в школі, відновлення 
водогону, встановлення спортив-
ного майданчика, організація ро-
боти фельдшерського пункту. Які з 
них будуть підтримані — вирішить  
громада. 

«Громадотворець» існує з 2018 
року, і проводиться разом з Бла-
годійним фондом «Україна ХХІ». 
Завдання конкурсу — налагоди-
ти взаємодію між громадою і біз-
несом та залучити людей до вирі-
шення місцевих проблем. За роки 
існування «Громадотворця» компа-
нія допомогла оновити водогони, 
відремонтувати освітлення, ство-
рити центри дозвілля та провести 
ремонти в школах і дитсадках, й 
багато іншого в Харківській, Пол-
тавській, Чернігівській та Сумській 
областях.

«Група АГРОТРЕЙД традицій-
но створює святковий настрій 
для своїх близьких. Ми дуже раді, 
що цього року, попри карантинні 
складнощі, все ж вдалося приві-
тати пайовиків з цим прекрасним 
святом. Село завжди було обере-
гом, хранителем традицій краї-

ни і головним її хлібодаром, то-
му вітати жителів громад, де пра-
цює компанія — це найулюбле-
ніший момент нашої роботи», — 
сказала директор з операційної 
та фінансової діяльності Групи 
АГРОТРЕЙД Олена Ворона. 

Загалом подарунки отримали 

близько понад 13 000 орендодав-
ців-партнерів АГРОТРЕЙДу в 
Харківській, Полтавській, Сум-
ській та Чернігівській областях.

Ветеранам пошана! 
До Дня перемоги над нацизмом 

у Другій світовій війні компанія 
привітала ветеранів. Співробітни-
ки Групи привітали 65 ветеранів в 
Харківській, Полтавській, Сум-
ській та Чернігівській областях і 

кожному з них подарували кошик 
з продуктами. 

«Дуже важливо пам’ятати ті ча-
си і тих людей, що пройшли вій-
ну. Завдяки їм ми сьогодні жи-
вемо, працюємо, ростимо дітей, 
тому Група АГРОТРЕЙД завж-
ди приділяє особливу увагу вете-
ранам і намагається в усьому їм 
допомагати. Бажаємо їм міцного 
здоров’я та довголіття», — сказала 
Олена Ворона.
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ПРИВІТАЛИ ЗІ СВЯТАМИ

Група АГРОТРЕЙД привітала орендодавців з Великодніми 
святами. Співробітники компанії кожному приділили пер-
сональну увагу й подарували вино до святкового столу.

Компанія привітала 65 ветеранівКожний орендодавець отримав подарунок до святкового столу

Компанія роз-
почала посівну 

2 квітня: в Сумській 
та Чернігівській об-
ластях з ярої коло-
сової групи, а в Хар-
ківській  — з гороху. 
З 10 квітня старту-
вала сівба соняшни-
ка й кукурудзи, про-
те погода внесла свої 
корективи: через дощі строки посівної затягнулись щонайменше 
на 10 днів. 

За словами директора агропромислового департаменту Групи 
АГРОТРЕЙД Олександра Овсяника, цьогорічні умови кардиналь-
но відрізняються від минулого року: зима була сніжна та без кри-
тичних морозів, а ось весна — холодна. 

«Це стало викликом для роботи гербіцидів, фунгіцидів, адже при 
знижених температурах вони працюють слабше. У таких умовах 
рослини розвивалися не так швидко, як нам того хотілося б, тому 
ми не очікували ранніх сходів», — розповідає Олександр Овсяник.

Загалом холдинг обробляє 70,5 тис. га землі в Чернігівській, 
Сумській, Полтавській та Харківській областях. Найбільше цього 
року компанія посіє пшениці. Під неї відведено 18,8 тисячі гектар, 
трохи менше під кукурудзу — 17,6 тисячі гектар. Соняшником за-
сіяли 11,2 тисячі гектар, ріпаком — п’ять тисяч, соєю — 4,6 тися-
чі гектар. Новою культурою для компанії цього року стало сорго, 
ним засіяно 430 гектар в Харківській області. Ще на 2500 гектарах 
агрономи вирощують органічні культури, серед яких — кукурудза, 
соняшник, пшениця, гірчиця, горох, гречка.

Кукурудза, соняшник, ріпак та пшениця ста-
ли цьогоріч основними культурами Групи 
АГРОТРЕЙД.

ПОСІВНА ЗАТЯГНУЛАСЬ ЧЕРЕЗ ДОЩІ
«ГРОМАДОТВОРЕЦЬ» ПОВЕРТАЄТЬСЯ! 
ПРОЄКТ СТАРТУВАВ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ



Вважається, що місто Лебедин було засно-
вано в 1650-х роках. Місто було віднесе-
но до Сумського полку як сотенне міс-

течко, а пізніше воно увійшло до козацького 
реєстру під назвою «Лебяжий город». Місто бу-
ло укріплено земляним валом та фортецею. На-
прикінці ХVІІ ст. Лебединська фортеця вважа-
лася найбільшою і найпотужнішою серед усіх 
сотенних міст Слобожанщини.

Як повідомляє Інститут Історії України Наці-
ональної академії наук, під час Північної війни 
1700–1721 в листопаді-грудні 1708 у Лебедині 
знаходилася ставка російського царя Петра І: 
тут проводилася підготовка до воєнних дій про-
ти шведського короля Карла ХII і його союзни-
ка гетьмана України Івана Мазепи та здійсню-
валася розправа над прихильниками Мазепи. 
Так, було піддано нелюдським тортурам і зака-
товано близько 900 козацьких старшин і місце-
вих жителів, що підтримували гетьмана Мазе-
пу. Підставою для тортур і страт в Лебедині став 
«Указ військовій старшині, яка пішла з Мазе-
пою до Шведов», виданий Петром І 1 листопа-
да 1708 року. Прізвища козаків, закатованих в 
Лебедині та їх точна кількість, досі не встанов-
лена. Після Північної війни Лебединська фор-
теця поступово занепала.

Економіка Лебедина почала покращуватись в 

ХVІІІ столітті. Більшість населення займалось 
землеробством і скотарством, почали розвива-
тися ремесла й торгівля, а місто розбудовувало-
ся, архітектура вулиць змінювалась, проте уні-
кальна містобудівна структура збереглася й до 
наших часів. 

З посиленням  у 1760-х роках антикріпо-
сницького руху царизм вирішив покінчити з 
рештками політичної автономії України і 1764 
року скасував гетьманство. Наступного року 
був ліквідований полковий устрій і введені нові 
адміністративні одиниці — полки і комісарства, 
на які поділялась новостворена Слобідсько-У-
країнська губернія. Лебедин потрапив до скла-
ду Київської губернії, а в 1780 році — до Харків-
ського намісництва. Після ліквідації 1796 ро-
ку намісництв Лебедин став повітовим містом 
Слобідсько-Української губернії. 

В Лебедині бували відомий українські пись-
менники Григорій Сковорода, Тарас Шевчен-
ко, Антон Чехов, Петро Гулак-Артемовський 

та Григорій Квітка-Основ’яненко. Місто також 
відвідували вчені філолог-славіст Ізмаїл Срез-
невський й мовознавець Олександр Потебня. 
Уродженцями Лебедина були активні народо-
вольці 1880-х років брат і сестра Іван та Марія 
Калюжні з трагічною долею. У 1889 року вони 
заподіяли собі смерть у Карійській каторжній 
тюрмі. Цей епізод відомий як «Карійська траге-
дія» — масове самогубство політичних засудже-
них в Росії на Карійській каторзі з 7 на 8 листо-
пада 1889 році на знак протесту проти жорсто-
кого поводження з ув’язненими.

Трагічною сторінкою для Лебедина, як і для 
всієї України, став Голодомор 1932-1933 ро-
ків. За приблизними оцінками, від голодної 
смерті загинуло 30% жителів міста. В пам’ять 
про ті часи в 1993 році в місті було встановле-
но Меморіал Скорботи «Жертвам голодомору  
1932-1933 років».

Автор: Андрій Бут, директор  
департаменту зовнішньої торгівлі

Карантин не впливатиме критично на 
ринок зерна: світ уже звик до нової ре-
альності і розуміє, як працювати в та-

ких умовах. Учасники ринку все ще слідкують 
за новинами, які пов’язані з коронавірусом, 
що можуть впливати на ринок зерна, але вони 
вже не в топі стрічки новин.

Минулої весни, коли почалась торгівля вро-
жаєм 2020 року, основним фактором, який 
впливав на ціну, була паніка на товарних рин-
ках, — усі пам’ятають ціни нижче нуля на нафту. 
Сьогодні ситуація на ринку зерна дуже відрізня-
ється від того, що було минулого року.

Для порівняння: якщо зараз кукурудза ста-
рого врожаю коштує 275 доларів, то на початку 
кризи її вартість була на рівні 145-147 доларів за 
тонну. І це на фоні позитивних прогнозів вро-
жаю та збентеженості ринку. 

Тепер ситуація навіть більш мінлива, ніж то-
рік. Наприклад, якщо ціна в сезоні 2019-2020 в 
середньому змінювалася на 10-20 доларів про-
тягом трьох-чотирьох місяців, то зараз вона мо-
же стрибнути або впасти на 10 доларів лише за 
тиждень або навіть за день. 

Одним з факторів різких коливань є стрімке 
збільшення попиту з Китаю. Річ у тому, що китай-
ці змінили структуру споживання, відмовились 
від використання харчових відходів у раціоні сви-
ней і почали будувати великі сучасні свиноферми 
по всій країні, відновлюючи поголів’я, що силь-
но постраждало під час епідемії АЧС. Для цього їм 
потрібні якісні комбікорми і вони купують багато 
кукурудзи. Якщо зазвичай країна імпортувала 5-7 
мільйонів тонн кукурудзи на рік, то зараз очіку-
ється, що імпорт складе близько 29-30 мільйонів 
тонн. І залишається важливим питанням держав-
ні запаси: які їхні реальні розміри і якість. Укра-
їна теж відчуває збільшення попиту. За даними 
Держспоживслужби, тільки за перші два місяці 
2021 наша країна експортувала в Китай продукції 
більш ніж на 1 млрд доларів. Зростання до відпо-
відного періоду минулого року склало 44%. 

Інший фактор cтрибка цін на врожай 2020 
року — несприятливі погодні умови в ключо-
вих країнах-виробниках. Прогнози не виправ-
дались і посіви постраждали в Канаді, США, 
Франції, Бразилії і також в Україні.

Весна 2021 року також не виняток: ціни на 
поставку майбутнього врожаю зазнали значно-
го впливу додаткового попиту з КНР і досяг-
ли локальних піків в середині травня, але піс-

ля звіту Міністерства Сільського Господарства 
США, ринок розвернувся і почав стрімко зни-
жуватись, адже американські експерти прогно-
зують знову рекордні врожаї в США, Європі і в 
країнах Чорноморського регіону. 

Є й інвестиційний фактор волатильності: 
сьогодні в економіці багато грошей, а кількість 
товарів по суті не змінилася, відповідно ціна на 
них має зростати. Інвестиційні фонди і інші ве-
ликі гравці в цьому році ще більше зацікавили-
ся агросферою, почали вкладати гроші і біржові 
котирування стали рости величезними темпами 
на позитивних новинах і падати на негативних.

На збільшення вартості культур впливає і по-
дорожчання засобів захисту рослин і добрив, але 
високі ціни цього року призвели до того, що у 
форвардні програми включилися не тільки ве-
ликі компанії, а й середні і дрібні фермери. Як 
результат, наприклад, кукурудзу ще навіть не всі 
посіяли, а в травні обсяг законтрактованого вро-
жаю був таким, як торік лише в червні-липні.

Що там казати, сьогодні на ринкові ціни мо-
же вплинути навіть твіт Ілона Маска, якщо він 
зацікавиться кукурудзою, тому прогнозувати 
ситуацію складно, як ніколи. Проте впевне-
ний, що соняшник і кукурудза й надалі будуть 
для України вигідними культурами.
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МІСТО ВТРАЧЕНОГО КОЗАЦТВА

ВАРТІСТЬ ЗЕРНА: КАРАНТИН ВЖЕ НЕ СТРАШНИЙ,  
НА ЦІНИ ВПЛИВАЄ КИТАЙ, ПОГОДА І ФОНДОВІ РИНКИ

Сучасне місто Лебедин має дуже 
багату історію. Люди жили на цій 
території ще за часів епохи бронзи 
(ІІ тис. до н. е.), про що свідчать 
знайдені археологами знаряддя 
праці та посуд.

Козацький меморіал

Козацькі страти

ЕКСПЕРТНА ДУМКА

artmuseum.lebedyn.org

artmuseum.lebedyn.org



Перші вишиванки ві-
дігравали не стільки 

функцію одягу, скільки бу-
ли оберегом для їхніх влас-
ників від зла. Тому сорочки 
оздоблювали візерунками 
на рукавах, комірах і подо-
лі, щоб візерунок торкався 
тіла. Сьогодні українська 
вишиванка зберігає істо-
рію і традиції нашого на-
роду. Пишаємося нашою 
культурою!

8КОРИСНО ЗНАТИ

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

АГРОНОМ
с.Суха Грунь, Липоводолинський р-н, 

Сумська обл.,

Тел.: 097-774-58-75

ІНЖЕНЕР-ЕНЕРГЕТИК
ТОВ «Чернігівський елеватор»

с.Велика Доч, Борзнянський р-н,  

Чернігівська обл

Тел.: 097-554-12-54

ТРАКТОРИСТ
ТОВ «Чернігівський елеватор»

с.Велика Доч, Борзнянський р-н,  

Чернігівська обл

Тел.: 097-554-12-54

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ 
(МТЗ)
с.Курінь, Бахмацький р-н,  
Чернігівська обл
Тел.: 050-430-39-06

ТРАКТОРИСТ  
(CASE IH MAGNUM 340)
с.Курінь, Бахмацький р-н,  
Чернігівська обл
Тел.: 050-430-39-06

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

МАШИНІСТ
ТОВ «Ворожбянський КХП» 
м. Ворожба, Білопільськийй р-н, 
Сумска обл
Тел.: 067-546-39-06 

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

Співробітники компанії одяглися у вишиванки 
та влаштували власний флешмоб.

ЯК ГРУПА АГРОТРЕЙД ВІДСВЯТКУВАЛА 
ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

ЦІКАВИЙ ФАКТ

Співробітники головного офісу  
у вишиванках

ТОВ «Чернігівський елеватор»ТОВ «СК-Агро», с. Суха Грунь

ТОВ «Агріпорт-Норд», с. Мазівка

ТОВ «Коломацьке ХПП»

ТОВ «Близнюківський КХП»


