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Фельдшерська 
сумка, холодильник 
для зберігання 
медикаментів, тонометр 
та меблі — тільки 
частина того, що Група 
АГРОТРЕЙД придбала 
для комфортної роботи 
молодої фельдшерки 
в селі Рев’якиному 
Путивльської ОТГ.

ГРУПА АГРОТРЕЙД ПІДТРИМУЄ 
МІСЦЕВИХ МАЙСТРІВ

ГРУПА АГРОТРЕЙД ПРОВЕЛА ЩОРІЧНИЙ 
КОНКУРС І ВИЗНАЧИЛА КРАЩИХ

с. 5

с. 4

Згідно з новим рейтингом найсильніших, найефективніших і наймасштаб-
ніших гравців ринку, Група АГРОТРЕЙД увійшла у ТОП-20 найбільших агро-
компаній України. Рейтинг створений на основі розміру земельного банку 
ресурсом brandstory. с. 3 

ДОВІРЯТИ НАДІЙНИМ. АГРОТРЕЙД УВІЙШОВ  
У ТОП-20 НАЙБІЛЬШИХ АГРОКОМПАНІЙ В УКРАЇНІ



Друзі, я вітаю вас 
з великим святом 
Днем Незалежнос-
ті України. 

Це свято нагадує нам про ці-
лі покоління предків, що тво-
рили нашу націю і боролися за 
державність. 

Україна — це сміливі люди, 
вільна молодь, унікальна куль-
тура й багаті традиції.

Наша країна вільна, в ній 
живуть вільні люди, які мають 
свободу бути різними. Сьогод-
ні в Україні дихається легко. 
Ми розвиваємось, отримуємо 
освіту, будуємо підприємства, 
вирощуємо хліб і сміливо ди-

вимось у майбутнє. І обираємо 
власний шлях розвитку — єв-
ропейський.

Ми особливо це усвідомили 
сім років тому. Коли сусід, що 
називав себе «братом», при-
йшов на нашу землю зі збро-
єю, нам довелося по-справж-
ньому виборювали свою неза-
лежність. Тоді українці не ва-
гаючись стали на захист свого 
вільного життя. Це зробило 
нас тільки сильнішими: ми по-
казали, що в жодному разі не 
віддамо й частини своєї землі 
без бою. 

Я пишаюсь, що я українець, 
пишаюсь своїми співвітчиз-
никами, пишаюсь своєю кра-

їною! Одне з моїх найбільших 
бажань — побачити території 
сходу України та Крим у складі 
України. Я вірю, що цей день 
настане, вірю, що добро пере-
може зло, і скоро ми разом від-
новимо все те, що було зруй-
новане. Давайте разом напов-
нимо незалежність нашої краї-
ни справжнім змістом.

Вітаю вас, мої співві-
тчизники! Вітаю тебе, 
моя Україно!

ВСЕВОЛОД  
КОЖЕМЯКО,

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР  
ГРУПИ АГРОТРЕЙД
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АГРОФАКТ

До АГРОТРЕЙДу звер-
нувся депутат Липово-

долинської сільської ради 
Сергій Гресь з проханням 
допомогти провести турнір, 
який відбувається щороку. 
«Коли до нас звернулись, у 
нас навіть не було сумнівів, 
аби взять в цьому участь. 
Компанія завжди підтри-
мує такі ініціативи. Осо-
бливо коли це стосується 
здоров’я та спорту», — роз-
повів регіональний мене-
джер Групи АГРОТРЕЙД 
Карен Давтян.

Організатори та учасни-
ки турніру, а також вболі-
вальники задоволені співп-
рацею. «АГРОТРЕЙД знаю 
давно, як надійного вироб-
ника, який, крім основних 

зобов’язань, ще й допома-
гає громаді. Турнір, який 
ми провели за допомоги 
АГРОТРЕЙДа, поклав по-
чаток відродженню футбола 
в Розбишівці, тепер кожної 
суботи нас запрошують в усі 
найближчі села на турніри», 
— радіє Сергій Гресь.

До складу команд увійш-
ли жители найближчих сіл. 
Для всіх них футбол — це 
улюблене хобі, якому вони 
намагаються присвячувати 
якомога більше часу. 

Футбольний турнір був 
присвячений 35-річчю за-
воювання командою Розби-
шівка кубка Гадяцького ра-
йону. «Зараз мені 65 років, 
я сьогодні виступаю, незва-
жаючи на вік, у прекрасно-

му традиційному турнірі в 
прекрасному селі Розбишів-
ка, — каже староста с.Бере-
зова Лука Іван Кудінов. — 
Футбол для мене — це осно-
вне. Я граю довгі 45 років, з 
них 30 років грав за основну 

команду села Березова Лу-
ка, а потім за команду вете-
ранів району і села Березова 
Лука».

За результатами матчів, 
перше місце посіла команда 
«Фаворит», с. Петрівка-Ро-

менська, друге — «Колос», 
с. Веприк, третє — «Темп», 
с. Сергіївка, четверте — «Хо-
рол», с.Розбишівка. Коман-
ди були нагороджені меда-
лями, а переможець отримав 
кубок.

До складу команд увійшли жители найближчих сіл

На серпень 2020 року географічна структура зов-
нішньої торгівлі України товарами складається 

з 161 країни світу. За період травень 2018 року – кві-
тень 2019 року наша країна увійшла в трійку най-
більших експортерів сільськогосподарської продук-
ції в Європейський Союз. До речі, географія експор-
ту Групи АГРОТРЕЙД складається з понад 30 країн. 
Наша компанія експортує приблизно 65% своєї про-
дукції.

АГРОТРЕЙД ДОПОМІГ ПРОВЕСТИ 
ФУТБОЛЬНИЙ ТУРНІР

УКРАЇНА ГОДУЄ СВІТ

У селі Розбишівка Полтавської області за під-
тримки Групи АГРОТРЕЙД відбувся футболь-
ний турнір «Кубок Сивочолого Хоролу».

Географія експорту Групи АГРОТРЕЙД
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АГРОТРЕЙД обробляє 70,5 
тис. га землі в Чернігів-
ській, Сумській, Полтав-

ській і Харківській областях. Ок-
рім рослинництва Група займаєть-
ся ще й насінництвом, зберіганням, 
переробкою та продажем зерна. 
АГРОТРЕЙД також реалізує влас-
ний насіннєвий матеріал під тор-
говою маркою Agroseeds. Це адап-
товані до українських грунтів зерна 
озимої пшениці та соняшнику, до-
працьовані на власному заводі на 
датському обладнанні.

Засновником і генеральним ди-
ректором агрохолдингу є Всеволод 
Кожемяко. За його словами Група 
працює з 1998 року і зарекомендува-
ла себе як надійний партнер, який 
вчасно виплачує партнерам орен-
ду плату, надає соціальну допомогу 
для своїх орендодавців, проводить 

низку соціальних ініціатив. Зокре-
ма, спільно з Благодійним фондом 
«Україна XXI» Група АГРОТРЕЙД 
реалізує соціальні проекти щодо 
підтримки медицини в сільській 
місцевості; організації дозвілля 
(створення закладів дозвілля та ін-
формаційно-освітніх центрів при 
школах і бібліотеках, установка ди-
тячих майданчиків); підтримки на-
вчально-виховних закладів. Окрім 
того Група АГРОТРЕЙД спільно з 
Українською академією лідерства 
реалізує проєкт «Громадотворець». 
За роки його існування компанія 
допомогла оновити водогони, ре-
монтувати освітлення, створювати 
центри дозвілля та проводити ре-
монти в школах і дитсадках, й ба-
гато іншого в Харківській, Полтав-
ській, Чернігівській та Сумській об-
ластях.

У своїй роботі Група АГРОТРЕЙД 
застосовує ефективну технологію 
вирощування. За словами Директо-
ра агропромислового департаменту 
Олександра Овсяника Група вико-
ристовує класичний підхід до об-
робки ґрунту, високоефективні на-
сіння та гібриди, якісні добрива та 
засоби захисту рослин. “Аби отри-
мати максимальний результат при 
розробці технології ми враховуємо 
потенціал ґрунту та кліматичні умо-
ви”. Фахівці Групи АГРОТРЕЙД 
відстежують всі новітні світові роз-
робки й застосовують їх у сво-
їй практиці, попередньо тестуючи 
ефективність.

Один з основних принципів ком-
панії є дбайливе й відповідальне ви-
користання земельних ресурсів. 

Група використовує систему дис-
танційного моніторингу Cropio для 
агрономічних і облікових проце-
сів. За словами операційної дирек-
торки Групи Олени Ворони на під-
ставі отриманих даних аналізується 
ефективність застосовуваних агро-
технологій. Моніторинговий центр 
за допомогою GPS-датчиків в режи-

мі реального часу відстежує роботу 
техніки і списання палива, контро-
люючі технічні та технологічні по-
казники якості виконуваних робіт.

Група АГРОТРЕЙД володіє мере-
жею з дев’яти елеваторів загальною 
потужністю 570 тисяч тонн одночас-
ного зберігання. Всі елеватори хол-
дингу розташовані в зернових регі-
онах України та надають весь комп-
лекс послуг, пов’язаних із зберіган-
ням і продажем зернових, олійних, 
бобових культур і кукурудзи.

Директор виробничо-технічного 
департаменту Групи АГРОТРЕЙД 
Костянтин Ворона зазначає, що 
елеватори Групи оснащені сучасним 
обладнанням та лабораторіями для 
визначення якості зерна та забез-
печення його збереження, мають 
потужності для відвантаження за-
лізничним та автомобільним тран-
спортом.

Серед українських і зарубіжних 
партнерів АГРОТРЕЙД заслуже-
но має репутацію надійного покуп-
ця і постачальника, який виконує 
свої зобов’язання в повному обсязі 
за будь-яких умов.

«АГРОТРЕЙД ще не 
встиг втілити проєкт в жит-
тя, як влада громади ого-
лосила, що жителька села 
Оксана Жукова сама вирі-
шила зайняти вакантну по-
саду. Але ж робота фельд-
шера потребує забезпечен-
ня. Тому компанія направи-
ла гроші Громадотворця на 
оснащення кабінету фельд-
шера, адже мало закрити 
вакантну посаді в селі, тре-
ба також забезпечити гідні 
умови праці. Коли я приїхав 
до пані Оксани, з’ясувало-
ся, що у ФАПі не було нічо-
го крім термометра. Навіть 
не було, куди повісити кра-
пельницю! Тому ми опера-
тивно закупили все те, про 
що попросила сама фельд-

шерка», — розповів регіо-
нальний менеджер Групи 
АГРОТРЕЙД Ян Можейко. 

Окрім холодильника і 
фельдшерської сумки, ком-
панія придбала лікарський 
одяг, стільці, антисептики і 
маски, штативи для крапе-
льниць, чайник, будівель-
ні матеріали і інструменти, 
співробітники АГРОТРЕЙ-
Да замінили розетки й до-
поможуть зробити ремонт 
кабінету.

«Якщо б не АГРОТРЕЙД, 
я напевно ще до зими нама-
галася б вирішити все це 
власними силами. Я дуже 
рада, що бізнес допоміг все 
це придбати в такі корот-
кі строки, і вже сьогодні я 
маю все, щоб нормально 

прийняти пацієнтів. До ре-
чі, днями поїду за ліками, 
які треба зберігати тільки 
в прохолодному місці. До-
бре, що тепер у мене є хо-
лодильник і я зможу не пе-
реживати за безпеку їхнього 
збереження», — задоволена 
Оксана Жукова. 

До речі, АГРОТРЕЙД до-
помагає населеним пунк-
там не тільки в рамках «Гро-

мадотворця». Нещодавно 
за допомогою нової ро-
торної косарки KDL-180 
співробітники ТОВ «Агрі-
порт-Норд» покосили траву 
в селах Путивльської і Но-
вослобідської ОТГ: Стріль-
никах, Рев’якиному, Весе-
лому, Ротовці, Погаричах, 
Мазівці, Воронівці. «Високі 
зарості трави — це знайома 
проблема для кожного села: 

ми просто не встигаємо все 
косити власними силами. 
Добре, що у нас працюють 
підприємства, яким не бай-
дуже довкілля, й вони допо-
магають саме там, де це по-
трібно», — сказала староста 
села Стрільники Ірина Се-
менова. 

Наступний «Громадотво-
рець» відбудеться найближ-
чим часом у Стрільниках.

Нагадаємо, Група АГРО-
ТРЕЙД реалізує спіль-
но з Благодійним фондом 
«Україна ХХІ» проєкт «Гро-
мадотворець» з 2018 року. 
Завдання конкурсу — нала-
годити взаємодію між гро-
мадою і бізнесом та залу-
чити людей до вирішення 
місцевих проблем. За роки 
існування «Громадотворця» 
компанія допомогла оно-
вити водогони, ремонтува-
ти освітлення, створюва-
ти центри дозвілля та про-
водити ремонти в школах і 
дитсадках, й багато іншого 
в Харківській, Полтавській, 
Чернігівській та Сумській 
областях.

Компанія направила гроші Громадотворця на 
оснащення кабінету фельдшера

ДОВІРЯТИ НАДІЙНИМ. АГРОТРЕЙД УВІЙШОВ У 
ТОП-20 НАЙБІЛЬШИХ АГРОКОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

СЛОВО-ДІЛО: АГРОТРЕЙД ЗАКУПИВ ОСНАЩЕННЯ 
ДЛЯ ФЕЛЬДШЕРСЬКОГО ПУНКТУ В РЕВ’ЯКИНОМУ

Згідно з новим рейтингом найсильніших,  
найефективніших і наймасштабніших гравців  
ринку, Група АГРОТРЕЙД увійшла у ТОП-20  
найбільших агрокомпаній України. Рейтинг  
створений на основі розміру земельного банку 
ресурсом brandstory.

Фельдшерська сумка, холодильник для зберігання ме-
дикаментів, тонометр та меблі — тільки частина того, 
що Група АГРОТРЕЙД придбала для комфортної робо-
ти молодої фельдшерки в селі Рев’якиному Путивль-
ської ОТГ. Це стало можливим завдяки проєкту «Грома-
дотворець», який нещодавно провела компанія в селі. 
Під час голосування за ідеї, які місцеві жителі хотіли 
би втілити в життя, стало зрозуміло, наскільки велика 
проблема відсутності медика на селі, адже найбіль-
шу кількість голосів отримав саме проєкт МЕДИЧНИЙ 
ФЕЛЬДШЕР. 



Н
айбільше балів 
за всіма крите-
ріями отримав 
Кластер №2 

Групи (підприємства Пол-
тавської та Сумської об-
ластей). І отримав голов-
ний приз — чотири нових 
автомобілі Renault Sandero 
Stepway.

Оцінка агрономічних 
служб відбувалась за та-
кими критеріями: рівно-
мірність посіву, дотри-
мання плану густот, наяв-
ність патогенних чинни-
ків (бур’янів, шкідників, 
хвороб), рівномірність 
покриття культури, стан 
польових доріг і країв по-
лів. 

Під час Crop Tour чоти-
ри дні команди з шістьох 
кластерів компанії огля-
дали поля і підприємства 
один одного та ділитися 
досвідом всередині Групи. 
Агрономи розповідають, з 
якими викликами зіткну-
лися цього сезону та по-
казують свої результати. 
«Ми можемо відокремити 
підходи кожного техноло-
га і показати роботу людей 

на цьому полі, їхні вмін-
ня виконувати прописану 
технологію», — розповідає 
директор агропромисло-
вого департаменту Групи 
АГРОТРЕЙД Олександр 
Овсяник. 

Про важливість обмі-
ну досвіду між фахівця-
ми всередині Групи гово-
рить директорка з опера-
ційної діяльності Групи 
АГРОТРЕЙД Олена Во-
рона. «Важливо, аби агро-
номи та технологи, які 

працюють на різних клас-
терах, бачили, як працю-
ють їхні колеги на сусідніх 
кластерах, та могли визна-
чити свої сильні та слаб-
кі сторони. Тому що ви-
рощування в Харківській 
області і в Чернігівській — 
це дуже різні речі».

Команди оцінили по-
ля в регіонах роботи Гру-
пи — в Харківській, Чер-
нігівській, Полтавській 
та Сумській областях. 
Під перевірку колег по-

ля обиралися програмою 
випадково. За словами 
Овсяника, це робить-
ся для того, аби всі поля 
Групи відповідали вимо-
гам холдингу. 

Окрім того, найкра-
щими інженерами стали 
старший інженер з Хар-
ківської області Артем 
Волков і старший інженер 
з кластера в Сумській об-
ласті Володимир Твердо-
хліб. Критеріями оцінки 
були постановка техніки 

на тимчасову консерва-
цію, благоустрій території 
машино-тракторної стан-
ції, стан техніки та агре-
гатів.  

Нагадаємо, Crop Tour — 
щорічний конкурсу се-
ред підприємств Групи 
АГРОТРЕЙД, під час яко-
го визначаються найкращі 
команди та відбувається 
обмін досвідом між агро-
номами та інженерами 
Групи. Відбувається з 2018 
року

АГРОНОВИНИ 4

Агрономічні служ-
би Харківської та 
Сумської областей 
Групи АГРОТРЕЙД 
стали найкращими 
у щорічному кон-
курсі Crop Tour. 

ГРУПА АГРОТРЕЙД ПРОВЕЛА ЩОРІЧНИЙ 
КОНКУРС І ВИЗНАЧИЛА КРАЩИХ

Команди оцінили поля в регіонах роботи Групи

Головний приз Crop Tour 2021 — чотири автомобілі Renault Sandero 
Stepway

Crop Tour — щорічний конкурсу серед підпри-
ємств Групи АГРОТРЕЙД



Обираючи, чи замови-
ти товар у великого 
виробника, або звер-

нутися до малого підпри-
ємця, — вибір для компанії 
завжди є очевидним. Так, ке-
рівництво компанії вирішило 
співпрацювати з майстринею 
Зоєю Стеценко, жителькою 
села Мачулища, яка створює 
персональні обереги.

«Якщо ми дізнаємось, що 
в селі, де працює компанія, є 
місцевий виробник або під-
приємець, ми намагаємося 
його підтримати. Адже завж-
ди краще купувати товар у 

своїх. Так, у березні під час 
зустрічі з депутатами Ново-
слобідської ОТГ я отримала 
в подарунок дві ляльки-обе-
реги. Виявилося, що їх ство-
рює наша орендодавиця. 
Нас так підкорив талант пані 

Зої, що ми вирішили замо-
вити таких оберегів в якості 
корпоративних подарунків 
для іноземних гостей, які 
часто приїжджають до на-
шої компанії. А такі витво-
ри мистецтва дуже підкрес-

люють нашу українську ав-
тентичність», — розповідає 
директорка з операційної ді-
яльності Групи АГРОТРЕЙД 
Олена Ворона. 

Компанія уклала з майс-
тринею офіціальний договір 
і десь за місяць отримала 30 
ляльок: 20 дівчаток і 10 хлоп-
чиків. Майстриня не працює 
за ескізами — образ кожної 
ляльки індивідуальний, тому 
вони і вийшли не схожі одна 
на одну. «Мене дуже заціка-
вило таке замовлення, і я з 
великим натхненням взяла-
ся за роботу. Замовник хо-
тів отримати обереги, які б 
були провідниками щастя, 
тому ляльки несуть скринь-
ки або торбинки з написом 
“щастя”. Я з особливою ува-
гою працювала над вишив-
кою і взагалі старалась, щоб 
усе сподобалось. Мені ду-

же приємно, що така велика 
компанія зацікавилась мої-
ми роботами», — коментує 
Зоя Стеценко. 

Навіть до пакування робіт 
пані Зоя підійшла з оригі-
нальною ідеєю: в кожну ко-
робку майстриня поклала 
подушку, наповнену свіжим 
ароматним сіном.

«Це не вперше, коли Гру-
па АГРОТРЕЙД підтримує 
малих підприємців, відда-
ючи перевагу саме їм перед 
великими виробниками. 
Зазвичай товари, придба-
ні у невеликих виробників, 
зроблені з душею, і ми пе-
реконані, що саме так треба 
підтримувати українсько-
го виробника. Впевнені, що 
ті, хто отримає ці обереги в 
подарунок, будуть дуже за-
доволені», — посміхається 
Олена Ворона. 

Хто і як зможе купувати  
землю? 

З 1 липня отримали право купу-
вати землю лише громадяни Укра-
їни. Передбачається, що людина, 
яка хоче купити землю, має під-
твердити дохід і довести легаль-
ність статків. Важливо, що уго-
да може бути проведена тільки в 
безготівковій формі. Для цього по-
купець і продавець повинні мати 
рахунки в банку.

Перевірка покупця: як це 
відбуватиметься?

Нотаріус має перевірити покуп-
ця. Затверджений Кабміном поря-
док містить чітку послідовність дій 
нотаріуса щодо перевірки покупців 
земельних ділянок сільськогоспо-
дарського призначення:
 встановлення особи набувача;
 кінцевого бенефіціарного 

власника юридичної особи;
 перевірку застосовування 

санкцій;
 перевірку віднесення набува-

ча до переліку осіб, пов’язаних із 
провадженням терористичної ді-
яльності;
 визначення загальної площі 

земельних ділянок сільгосппри-
значення, які є у власності набува-
ча (аби уникнути перевищення лі-
міту в 100 гектар).

Для перевірки нотаріус може ви-
користовувати дані Державного 
реєстру речових прав на нерухоме 
майно, Державного земельного ка-

дастру та Єдиного державного ре-
єстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських 
формувань. Здійснюватиме її ор-
ган, який реалізує державний кон-
троль за використанням та охоро-
ною земель.

Які податки треба сплатити з 
угоди та хто це має зробити?

Під час продажу землі, необхідно 
сплатити до державної скарбниці 
податки:
 податок на доходи фізичних 

осіб за ставкою 5% від ціни, зазна-
ченої в договорі купівлі-продажу;
 військовий збір у розмірі 1,5%. 
Від оподаткування звільняються 

власники земельних ділянок сіль-
ськогосподарського призначення, 
які були отримані у порядку безо-
платної передачі. Пільгами за пев-
них умов і тільки раз на рік можуть 
скористатися також особи, які от-
римали такі ділянки у процесі при-
ватизації.

Базою для розрахунку податків є 
нормативно-грошова або експерт-
на оцінка. Для визначення розміру 
коштів, які треба сплатити держа-

ві, обирається більша з них.   
Стандартно податки після укла-

дання угоди сплачує людина, яка 
отримує вигоду від угоди, тобто 
продавець, але все залежатиме від 
домовленостей сторін. Вартість 
послуг нотаріуса теж прив’язана до 
суми угоди. 

Як визначатиметься вартість 
паю?

Вільний ринок передбачає, що 
продавець та покупець вільні самі 
домовлятися про ціну купівлі-про-
дажу. Вартість паю відрізняється 
від регіону, якості ґрунту, цільово-
го призначення, місця розташуван-
ня, обробляється ділянка чи ні. Ге-
окадастр встановлює індикативні 
вартості землі в регіонах за якістю і 
категорією, тому вартість паю буде 
базуватись на нормативно-грошо-
вій оцінці. 

Документи, які потрібні для 
оформлення договору

В міністерстві аграрної політики 
і продовольства вже визначилися з 
алгоритмом дій, які треба викона-
ти для продажу земельної ділянки. 

Для реєстрації права власності 
потрібні: 
 витяг із Державного земель-

ного кадастру. Треба знати кадас-
тровий номер ділянки. Наявність 
номеру можна перевірити на Пу-
блічній кадастровій карті Украї-
ни на сайті map.land.gov.ua. Як-
що кадастрового номера немає, 
власник пая має звернутися до 
розробника документації із зем-
леустрою для виготовлення тех-
нічної документації щодо вста-
новлення чи відновлення меж ді-
лянки в натурі та зареєструйте ді-
лянку в Державному земельному 
кадастрі. 
 документ про права на ділян-

ку (державний акт на право влас-
ності на землю, договори купів-
лі-продажу, дарування, міни, рі-
шення суду, свідоцтво про право 
на спадщину);
 копія і оригінал паспорта та 

ідентифікаційного номера; 
 якщо продавець перебуває в 

шлюбі — нотаріально завірена зго-
да чоловіка/дружини;
 звіт про експертну грошову 

оцінку ділянки;
 підтвердження сплати адміні-

стративного збору; 
 банківський рахунок у про-

давця, адже оплата по угоді може 
бути тільки в безготівковій формі. 

Після реєстрації права власності 
на землю новий власник має отри-
мати витяг із Державного реєстру 
речових прав.

5 ЕКСПЕРТНА ДУМКА 

ДОКУМЕНТИ, ПОДАТКИ, СУБСИДІЯ —  
ЯК УКЛАДАТИМУТЬСЯ УГОДИ НА ПРОДАЖ ЗЕМЛІ

Майстриня створила корпоративні подарунки 
для іноземних гостей

Ринок землі в Україні відкрито, але питання 
щодо того, як буде здійснюватися продаж, 
досі хвилюють українців. Як можна прода-
ти пай і що для цього потрібно — пояснює 

директор юридичного департаменту Групи 
АГРОТРЕЙД Олександр Улановський.

ДІАЛОГ З ГРОМАДОЮ

ГРУПА АГРОТРЕЙД ПІДТРИМУЄ 
МІСЦЕВИХ МАЙСТРІВ
Підтримуй своїх, під-
тримуй українське —  
це девіз АГРОТРЕЙДа.



Група АГРОТРЕЙД під час 
проведення щорічного Дня 
поля презентувала два но-

вих сорти озимої пшениці: висо-
копродуктивний сорт «Даринка 
Київська», що характеризується 
високою зимостійкістю та посу-
хостійкістю, і ранню та невибаг-
ливу пшеницю «Шестопалівка», 
яка дає високу врожайність навіть 
в лісостеповій та степовій зонах 
України. 

Під час заходу учасники оглянули 
близько сотні дослідних та демо-ді-
лянок. «Ми показали різницю вро-
жайності з точки зору зміни густот 
посіву і різних норм внесення до-
брив. Клієнти могли переконати-
ся, як ці два показники впливають 
на врожайність пшениці. Також ми 
демонстрували насіннєві ділянки, 
де вирощується елітне чи репродук-
ційне насіння», — розповідає на-
чальник відділу реалізації насіння  
Сергій Макаренко.

Окрім нових сортів увагу гостей 
привернули такі лідери ринку на-
сіннєвого матеріалу, як «Богдана», 
«Подолянка» і «Сотниця». 

День поля відбувся на базі еліт-
ного насіннєвого господарства 

«КОЛОС» в селі Шелестове Харків-
ської області. Гостями заходу стали 
понад 70 постійних та потенційних 
клієнтів Групи АГРОТРЕЙД та ди-
стриб’юторів з Харківської, Доне-
цької, Полтавської, Дніпропетров-
ської, Запорізької, Луганської та 
Сумської областей.

Agroseeds — власна торгова мар-
ка Групи АГРОТРЕЙД — виробляє 

посівний матеріал соняшника, ку-
курудзи, ячменю, гречки, сої та 
озимої пшениці.

Насінням Agroseeds щорічно за-
сівається понад 100 тисяч гектарів 
у Харківській, Полтавській, Сум-
ській, Кіровоградській, Чернігів-
ській, Луганській, Донецькій, За-
порізькій та Дніпропетровській 
областях. Девіз торгової марки — 

«Стабільний прибуток з кожного 
гектара», адже посівний матеріал 
Agroseeds вирощується під контр-
олем фахівців і авторським нагля-
дом оригінаторів сортів, а потім 
допрацьовується на насіннєвому 
заводі Групи. Усе насіння відпові-
дає чинним стандартам якості, що 
включають ДСТУ 4138–2002 та 
ДСТУ 6068–2008.

Як правильно оформити документи, не 
дати себе обдурити, не прогадати з ці-
ною, які вимоги і обмеження закон 

накладає на продавців і покупців? Скільки, 
нарешті, потрібно буде заплатити податків, і 
яка сума залишиться «в кишені»?

Відповіді на ці питання знають юристи зе-
мельного права. Але юридичні консультації 

щодо нюансів і проблемних питань кошту-
ють грошей, а їх завжди не так вже й багато.

Юридичний відділ Групи АГРОТРЕЙД го-
товий безкоштовно відповісти на всі питання 
по новому земельному законодавству, і для 
цього компанія розширить можливості «га-
рячої лінії».

Компетентні фахівці, які пильно стежать за 
змінами в земельному законодавстві, дадуть 
відповідь на всі питання, пов’язані з ринком 
землі: від переліку документів для угоди ку-
півлі-продажу до способів захистити свій пай 
від несумлінних покупців.

Консультації проводяться безкоштовно, 
щоб роз’яснити нові механізми роботи з Дер-
жгеокадастром і права власників землі. Про-
те, в Групі АГРОТРЕЙД наголошують, що те-

лефонна юридична консультація не несе ні-
яких зобов’язань з боку отримувачів консуль-
тації. 

«Ми готові всім надавати юридичну під-
тримку. Якщо говорити про покупку землі, 
то, як аграрна компанія, звичайно ми цікави-
мося цим питанням, але в першу чергу мають 
намір робити пропозиції власникам тих діля-
нок, які ми вже обробляємо, адже на них нам 
відома і історія культур, і то, як вони обро-
бляються», — пояснила директорка з опера-
ційної діяльності Групи АГРОТРЕЙД Олена 
Ворона.
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ЗАПРАЦЮВАЛА «ГАРЯЧА ЛІНІЯ»  
З ПИТАНЬ РИНКУ ЗЕМЛІ
Складні терміни, плутаний опис 
процедур і ціла хвиля нововве-
день можуть «збити з ніг» навіть 
підкованого юриста, а рядового 
українця і зовсім засмутити, від-
бивши будь-яке бажання вивчити 
процедуру і свої нові права.

День поля відбувся на 
базі елітного насіннєвого 
господарства «КОЛОС» в 
селі Шелестове Харків-
ської області. 

Під час заходу учасники оглянули близько сотні дослідних та демо-ділянок

АГРОНОВИНИ

AGROSEEDS ПРЕЗЕНТУВАВ  
НОВІ СОРТИ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ

Звернутися за юридичною  
підтримкою можуть всі охочі  

за номером телефону: 
0 (800) 301 070



Доросле життя для Сергія почалося рано. 
Через скрутне матеріальне становище 
родини з 14 років він почав самостійно 

жити в Харкові, де згодом вступив на матема-
тичний факультет Харківського Імператорсько-
го університету. Успішно закінчивши навчання, 
юнак поїхав до Петербурга з наміром влаштува-
тися на роботу в Пулківську обсерваторію, про-
те опинився на цивільній службі.

У 22 роки Сергій Зарудний почав свою служ-
бу на скромній посаді помічника столоначаль-
ника Департаменту Міністерства юстиції. До 
його рук потрапив циркуляр, розісланий по су-
довому відомству з пропозицією надати заува-
ження про недоліки чинного цивільного судо-
чинства. Невдовзі до Мін’юсту почали надхо-
дити зауваження судових практиків, якими За-
рудний живо зацікавився і найважливіші з них 
записував для себе та ретельно обмірковував їх. 
Це було для нього першою юридичною шко-
лою. Подальші службові відрядження в Євро-
пу, здебільшого до Франції, ознайомили його з 
«життям у правосудді і з правосуддям у житті».

У 1849 році Сергій розпочав свою роботу 
на новій посаді – юрисконсульта консуль-
тації Міністерства юстиції, а з 1857-го став 
помічником статс-секретаря Департаменту 
зі складання проєктів законодавчих актів зі 
зміни засад судоустрою. З 1861-го по 1864 рік 
Сергій Зарудний займався розробкою пи-
тань судоустрою і судочинства в Російській 
імперії і за кордоном. Був одним із голов-

них укладачів «Судових статутів імператора 
Олександра ІІ».

Як автор головних засад цивільного судочин-
ства, Сергій Зарудний був палким захисником 
гласності, усності і змагальності суду, суду при-
сяжних, звільнення судів від будь-якого втру-
чання влади, незмінюваності суддів і слідчих, 
запровадження адвокатури, рівності захисту і 
звинувачення в судовому процесі, вільної оцін-
ки доказів. Усе це було запроваджено в резуль-
таті судової реформи.

Судова реформа для Російської імперії мала 
прогресивне значення тому, що нова судова си-
стема, розроблена Зарудним, замінила собою 
дуже роздроблену систему судів – суди за родом 
справ, із безліччю інстанцій, де справи велися 
на основі інквізиційного процесу, за закритими 
дверима тощо. Суди Російської імперії стали 
сучаснішими, цивілізованішими, гуманнішими 
і справедливішими. Більшість основних поло-
жень судочинства, запроваджених тоді за іні-
ціативою і наполяганням куп’янчанина Сергія 
Зарудного, діють і нині в судочинстві України 
вже майже 160 років.

Скасування кріпосного права також було 
здійснено за активної участі Сергія Зарудного в 
комісії з розробки селянської реформи. В 1869 
році юридичний факультет Харківського Ім-
ператорського університету заснував щорічну 
премію С. І. Зарудного за кращі наукові праці в 
галузі юриспруденції, а після 1884-го – в галузі 
кримінального права.

За інформацією газети «Слобідський Край»

Компанія подарувала старо-
винну скриню, яку праців-
ники музею давно мріяли 

додати в колекцію. Про те, що міс-
цевий музей потребує допомоги в 
поповненні колекції, розповіла ке-
рівниця бібліотеки Тетяна Шере-
мет під час червневої зустрічі керів-
ництва Групи АГРОТРЕЙД з депу-
татами Кіптівської та Олишівської 
ОТГ, що на Чернігівщині. Компа-
нія вирішила допомогти з пошу-
ком необхідного експонату. Сказа-
но — зроблено! Місяць пошуків, і 
старовинна скриня знайшлась на 
Полтавщині. Подарунок привіз 
до музею керівник чернігівського 
кластера Валерій Чемара.

«Знайти автентичні речі, які б 
не були заново пофарбовані та 
мали оригінальну фурнітуру, сьо-
годні дуже важко, їх залишилось 
одиниці. І нам дуже пощастило 
отримати такий експонат в наш 

музей, — говорить Тетяна Шере-
мет. — Дякуємо АГРОТРЕЙДу за 
розуміння важливої ролі розвитку 
таких місцевих краєзнавчих му-
зеїв, за активне сприяння відро-
дженню духовності та історичної 
пам’яті, які сьогодні надважливі 
для пробудження українськості в 
українців».

«Це наочний результат співпра-
ці і діалогу бізнесу та громади. Ми 
завжди раді підтримувати ініціати-
ви в населених пунктах, де працює 
компанія. Тісна співпраця з місце-
вою владою — це залог успіху», — 
відповідає операційна директорка 
Групи АГРОТРЕЙД Олена Ворона. 

Це не вперше, коли компанія до-
помагає. В минулому АГРОТРЕЙД 
придбав тренажери в спортивний 
зал в Олишівці, а в Кіптях — при-
дбав книги для бібліотеки, оновив 
меблі в дитячому садочку й підтри-
мує футбольну команду.
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КУП’ЯНЧАНИН, ЩО ЗМІНИВ СУДОВУ СИСТЕМУ

ГРУПА АГРОТРЕЙД ПОДАРУВАЛА СТАРОВИННУ 
СКРИНЮ МІСЦЕВОМУ МУЗЕЮ

У 1821 році в селі Колодяжне 
Куп’янського повіту (Дворічанщи-
на, Куп’янський район) народився 
Сергій Зарудний — відомий укра-
їнський вчений-юрист, видатний 
фахівець в галузі цивільного права 
і процесу. Не маючи спеціальної 
юридичної освіти, він, завдяки 
наполегливій праці та природним 
здібностям, став «батьком» судо-
вої реформи.

Група АГРОТРЕЙД поповнила музей «Олишівська 
хата» в селі Олишівка цінним експонатом.

Сергій Зарудний (1821-1887)

Компанія допомогла з пошуком необхідного експонату

ДОБРІ СПРАВИ

wikimedia.org



Вони мали самі приду-
мати назви команд і 

вирішити, які страви готу-

вати. І експеримент вдав-
ся на славу! За кілька го-
дин на столах з’явилися 
варенички з м’ясом, курячі 
крильця, вірменська стра-
ва хашлама та… роли! 

Але одними частування-

ми не обмежилось. Ми та-
кож нагородили найкра-
щих співробітників: стар-
шого агронома В’ячеслава 
Тарана, заступницю керів-
ника з соціальних питань 
Наталю Яцун, старшого 

інженера Артема Волкова, 
головного інженера Вла-
дислава Доценко та завіду-
вачку виробничо-технічної 
лабораторії елеватора Оль-
гу Стеблевську. 

До того ж сертифікати на 

суму 20 тисяч гривень на 
потреби колективу отри-
мав другий кластер, який 
має найбільший земель-
ний банк, і Ворожбянський 
елеватор, як той, кому не 
страшні жодні конкуренти.
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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: №5539

ІНЖЕНЕР-ЕНЕРГЕТИК
ТОВ «Чернігівський елеватор»

с.Велика Доч, Борзнянський  

р-н, Чернігівська обл

Тел.: 067-657-91-77

ТРАКТОРИСТ
ТОВ «Чернігівський елеватор»

с.Велика Доч, Борзнянський  

р-н, Чернігівська обл

Тел.: 067-657-91-77

ВОДІЙ НАВАНТАЖУВАЧА
с.Шелестово, Коломакский р-н, Хар-
ківська обл

Тел.: 095-464-32-50; 067-115-13-49

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ 
ЗАСОБІВ
ТОВ «Коломацьке ХПП»

с.Шелестово, Коломакский р-н,  

Харківська обл

Тел.: 050-351-50-88

ЕЛЕКТРОМОНТЕР З РЕМОН-
ТУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ  
ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ
ТДВ «Гадяцький елеватор»

м. Гадяч, Гадяцький р-н,  

Полтавська обл

Тел.: 050-590-01-81

МАШИНІСТ ТЕПЛОВОЗА
ТДВ «Гадяцький елеватор»
м. Гадяч, Гадяцький р-н,  
Полтавська обл
Тел.: 050-590-01-81

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

Цьогоріч команди  
отримали повну  
свободу вибору.

ГРУПА АГРОТРЕЙД НА ТРАДИЦІЙНОМУ АГРОПІКНІКУ

Співробітники 
Групи  
АГРОТРЕЙД  
відвідали  
футбольний матч  
«Металіст 1925» —  
«Чорноморець». 


