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ГРУПА АГРОТРЕЙД  
НАДАЛА ДОПОМОГУ  
РОДИНІ, ЩО  
ПОСТРАЖДАЛА  
ВІД ПОЖЕЖІ

СПІВРОБІТНИКИ ГРУПИ АГРОТРЕЙД  
ВАКЦИНУЮТЬСЯ, ЩОБ СТВОРИТИ  
КОЛЕКТИВНИЙ ІМУНІТЕТ
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Група АГРОТРЕЙД 
поновила проєкт 
«Громадотворець»  
в селах, де працюють 
підприємства 
компанії. Місцеві 
жителі змогли подати 
проєкти, націлені на 
покращення життя 
громад, на конкурс 
й отримати 50 тисяч 
гривень на реалізацію. 
Фінальні голосування 
вже відбулися  
у восьми населених 
пунктах. Мешканці 
сіл самі визначили, 
який з проєктів вони 
бажають втілити  
в життя.
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«ГРОМАДОТВОРЕЦЬ»: ГРУПА АГРОТРЕЙД ДОПОМАГАЄ 
 ВТІЛИТИ В ЖИТТЯ СОЦІАЛЬНІ ПРОЄКТИ ЖИТЕЛІВ ГРОМАД

с. 2



Нагадаємо, що вакци-
ни захищають від важко-
го перебігу, госпіталізації 
та смерті від COVID-19. 
Втім слід пам’ятати, що 
найкращий захист вибу-
довується через 14 днів 
після отримання 2-ї дози 
вакцини.

Можливість щепити-
ся недалеко від дому вже 
мають і мешканці най-
менших населених пунк-
тів, де немає поліклінік 
та інших закладів охо-

рони здоров’я. 7 жовт-
ня Міністерство охоро-
ни здоров’я та Укрпошта 
почали відкривати пунк-
ти щеплень у поштових 
відділеннях таких сіл та 
містечок. 

Якщо ви ще не щепле-
ні, не зволікайте – вак-
цинуйтесь та захистіть 
себе від тяжкого перебі-
гу COVID-19 та його на-
слідків.

Джерело: МОЗ України

Шановні співробітни-
ки Групи АГРОТРЕЙД,  
шановні орендодавці. 

Сьогодні людство живе в 
новій реальності. Панде-

мія вплинула на життя кожно-
го, і якщо спершу ми сподіва-
лися, що за кілька тижнів усе 
мине, то тепер зрозуміло, що в 
цих умовах нам доведеться жи-
ти ще довго. І саме ми відпові-
дальні за те, коли закінчиться 
локдаун і будуть зняті обме-
ження. Сьогодні єдиний шанс 
зупинити розповсюдження ві-
русу — це вакцинація. 

Я особисто вакцинувався ще 
декілька місяців тому, як і чле-

ни моєї родини. Так само вак-
циновані всі директори депар-
таментів. 

У Групі АГРОТРЕЙД ми на-
полегливо радимо всім спів-
робітникам отримати вакци-
ну, для зручності працівників 
компанія організовує виїзні 
медичні бригади, які прово-
дять щеплення. 

Я закликаю вас не слухати 
фейкових «експертів». Дові-
ряйте лише офіційним джере-
лам МОЗ України та своїм сі-
мейним лікарям. 

Ми всі маємо відповідаль-
но ставитись до свого здо-
ров’я і пам’ятати, що від цьо-
го залежить здоров’я та жит-

тя членів наших родин і ото-
чуючих. Вакцинуючись, ми 
зможемо створити колектив-
ний імунитет, завдяки якому 
людство нарешті переможе 
вірус. Так, вакцинація не га-
рантує того, що ви ніколи не 
захворієте, але вона захищає 
від важких ускладнень, через 
які хворі потрапляють у реа-
німацію. 

Бажаю нам здоров’я, сил 
та мудрості у ці часи  
випробувань.

ВСЕВОЛОД  
КОЖЕМЯКО,

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР  
ГРУПИ АГРОТРЕЙД
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Для зручності працівни-
ків компанія організо-

вує виїзди медичних бригад 
в офіс та на підприємства. 
Бажаючі можуть обрати 
будь-яку вакцину, яка на-
разі є в наявності в Україні.

«Тішить, що з кожним 
днем збільшується кіль-
кість тих, хто дбайливо та 
відповідально ставиться до 
свого здоров’я та здоров’я 
своїх близьких. Наявність 
антитіл до COVID-19 не є 
приводом відмовлятися від 

вакцинації, тому ми розпо-
відаємо, що важливо отри-
мати щепленні і тим лю-
дям, які вже перехворіли. 
До того ж, саме вакцинація 
захищає від тяжкого пере-
бігу хвороби», — пояснила 
провідний менеджер з пер-
соналу Олена Алексеєнко.

Серед співробітників 
елеваторів щеплення отри-
мали 80% осіб, серед пра-
цівників сільськогосподар-
ських підприємств — 77%, 
а в головному офісі вакци-

нувались 79%.
Загалом в Групі 

АГРОТРЕЙД працюють 
1171 співробітників. 

В офісах компанії про-
довжують діяти прави-
ла запобігання розповсю-
дженню захворювання: 
співробітники мають до-
тримуватись дистанції та 
носити захисні маски. Ті 
працівники, що можуть 
виконувати обов’язки дис-
танційно, можуть працю-
вати вдома. 

СПІВРОБІТНИКИ ГРУПИ АГРОТРЕЙД  
ВАКЦИНУЮТЬСЯ, ЩОБ СТВОРИТИ  
КОЛЕКТИВНИЙ ІМУНІТЕТ

Наразі в компанії від Covid-19 вакциновано 79% людей.

97,1% людей, яких госпіталізували з COVID-19 
у вересні в Україні, були невакцинованими, 
тобто не отримали двох доз антиковідної вак-
цини, про що свідчать дані електронної систе-
ми охорони здоров’я. Це є ще одним доказом 
того, що вакцинація діє та захищає від важкої 
форми COVID-19.

ОФІЦІЙНО  
ПРО ВАКЦИНАЦІЮ!



Група АГРОТРЕЙД відтепер 
може експортувати свою ор-

ганічну продукцію в США та Ка-
наду. Отриманий сертифікат під-
тверджує, що зерно та насіння 
компанії відповідає стандартам 
Національної органічної про-
грами міністерства сільського 
господарства США: не обробля-
ється хімічними добривами, ЗЗР 
або інсектицидами, які дозволе-
ні при класичному вирощуванні, 
а під час виробництва продукції 
використовуються лише еколо-
гічні технології. 

«Ми розпочали процес отри-
мання сертифікату ще до початку 
карантину, проте через локдаун 
до нас не змогли приїхати ауди-
тори. Це вдалося зробити влітку, 
коли в Україні був послаблений 
карантин. Отриманий сертифі-

кат відкриває Групі АГРОТРЕЙД 
новий ринок, куди компанія ра-
ніше не експортувала “органі-
ку”», — розповідає директорка 
з операційної діяльності Групи 
АГРОТРЕЙД Олена Ворона. 

Холдинг почав вирощува-
ти «органіку» п’ять років тому. 
І тоді в компанії ще не розумі-
ли, наскільки це складний про-

цес. «Під час органічного вироб-
ництва ти маєш бути за крок до 
проблеми. Наш агроном, відпо-
відальний за цей напрямок, кож-
ного дня знаходиться поряд з 
культурами, він кожного дня на 
полі і знає, які шкідники та хво-
роби можуть з’явитися і приймає 
рішення, як захистити рослини», 
— розповідає Олена Ворона.

Органічним виробництвом 
компанія займається в Харків-
ській області, де для цього від-
ведено 2500 гектарів. Культури 
вирощування: кукурудза, соняш-
ник, пшениця, гірчиця, горох, 
гречка. Основними покупцями 
органічної продукції агрохол-
дингу є країни Європейського 
союзу.

«Умови для сівби озимих були 
досить гарні: в ґрунті вдосталь 
вологи, а температура повітря 
типова для цієї пори року. Все 
це дає нам надію на багатий вро-
жай наступного року», — сказав 
директор агропромислового де-
партаменту Групи АГРОТРЕЙД 
Олександр Овсяник.

Також компанія продовжує збір 
соняшника та кукурудзи. Тради-
ційно жнива стартували в Хар-
ківському регіоні, як найбільш 
південному для компанії. Згодом 
техніка виїхала на поля Сумської, 
Чернігівської і Полтавської об-
ластей. Загалом цього року куку-

рудзою було засіяно 17,8 тисячі 
гектарів, соняшником — понад 8 
тисяч, а соєю — майже 5 тисяч. 

Цей рік був успішним для ор-
ганічного виробництва, під яке 
в компанії відведено 2500 гекта-
рів у Харківській області. Серед 
культур вирощування: кукуру-
дза, соняшник, пшениця, гірчи-
ця, горох та гречка. «Ми приді-
лили багато уваги органіці, впро-
вадили нові технологічні підхо-
ди, обробку виконували оптич-
ними культиваторами та змінили 
строки посівів. Усе це дало свої 
результати», — сказав Олександр 
Овсяник. Як наслідок, врожай-

ність культур значно перевищи-
ла план: пшениця — на 15%, гір-
чиця – на 32%, а горох — на 55%. 

До того ж компанія отрима-
ла гарні показники по пшениці. 
Група АГРОТРЕЙД не тільки зі-

брала більше зерна, ніж плану-
валося, але і його якість переви-
щила сподівання: 70% пшениці 
підпадає під класифікацію про-
довольчої й тільки 30% є фураж-
ною.
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ГРУПА АГРОТРЕЙД ЗБІЛЬШИЛА ПЛОЩУ 
ПОСІВІВ ПІД ОЗИМОЮ ПШЕНИЦЕЮ

ГРУПА АГРОТРЕЙД ЗМОЖЕ ПРОДАВАТИ 
«ОРГАНІКУ» В США ТА КАНАДУ

Група АГРОТРЕЙД засіяла озимою 
пшеницею понад 18 тисяч гектарів.  
Це майже на 3 тисячі гектарів більше, 
ніж минулого року.

Органічна  
продукція  
Групи АГРОТРЕЙД 
успішно пройшла 
сертифікацію за 
американським 
стандартом USDA 
NOP.

У 2021 році якість пшениці перевищила сподівання
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У вересні-жовтні Група АГРОТРЕЙД 
традиційно святкувала Дні сіл разом 
з мешканцями населених пунктів,  
де працює компанія.

СВЯТКУЄМО РАЗОМ

с. Подільки, Сумської області. На дітлахів чекало шоу аніматорів,  
солодка вата, посмішки та жарти. Справжньому святу не завадив на-
віть дощ!

с. Берестівка, Сумської області. З малечами гралися аніматори, 
мильні бульбашки додали святкового настрою і всі могли пригости-
тись смачним попкорном. Діти та дорослі повеселилися на славу!

с. Шаповалівка, Чернігівської області. Жи-
телі Шаповалівки ласували смачним морози-
вом, а для наймолодших відвідувачів свята 
компанія орендувала батути.

с. Лисівка, Полтавської області. Група АГРОТРЕЙД завж-
ди залюбки святкує разом з місцевими жителями, і допо-
магає влаштувати свято так, щоб задоволені були всі!

с. Розбишівка, Полтавської області. Шоу ані-
маторів, ростова лялька, розваги і фотозона — 
все це влаштувала Група АГРОТРЕЙД, щоб 
свято стало ще більш веселим і незабутнім!

«Група АГРОТРЕЙД залюбки долучається до проведення подібних свят, адже вони 
об’єднують людей. Через карантин люди довгий час не могли збиратися великими ком-
паніями, і ми знаємо, наскільки всім цього не вистачало. Добре, що напочатку осені 
епідеміологічна ситуація дозволила пом’якшити обмеження, і ми раді були привнести 
частинку святкового настрою в села, де працює АГРОТРЕЙД», — сказав директор де-
партаменту земельних відносин Групи АГРОТРЕЙД Сергій Ігнатов.



Через несправну про-
водку вночі загоріла-

ся господарська спору-
да. На щастя, дочка жін-
ки почула тріск полум’я, 
прокинулась і викликала 
рятувальників. Ніхто не 
постраждав, проте роди-
на втратила частину май-
на, сільськогосподарську 
техніку, було зруйновано 
дах, а будівля потребує 
відновлення.

«Діти написали заяву 

на ім’я директора ТОВ 
“Агріпорт-Норд”, через 
день зі мною зв’язали-
ся і сказали, що я отри-
маю фінансову допомогу. 
Я здаю пай в оренду цьо-
му підприємству з само-
го початку, всім задово-
лена. Це стабільна фір-
ма, що довго  працює в 
нашому районі та завжди 
допомагає. Велике дякую 
за підтримку», — розпо-
віла потерпіла Наталія  

Завадська. 
Жінка отримала 10 ти-

сяч гривень від Групи 
АГРОТРЕЙД, до складу 
якої входить ТОВ «Агрі-
порт-Норд».

«Коли діти пані Ната-
лії розказали про поже-
жу, звісно, ми не мог-
ли залишитись осторонь. 
Якомога швидше узго-
дили виплату матеріаль-
ної допомоги. Ми розу-
міємо, що коли стається 
така біда, підтримка по-
трібна саме в цей момент 
і для нас важливо, щоб 
люди не відчували себе 
покинутими під час жит-

тєвих труднощів»,  — ска-
зав директор ТОВ «Агрі-

порт-Норд» Володимир  
Маринич.

«АГРОТРЕЙД, як соціаль-
но-відповідальна компанія, що 
підтримує зокрема й культурні 
ініціативи громад, дуже рада до-

лучитись і підтримати такий фес-
тиваль. Це дає можливість позна-
йомитись з унікальною культурою 
горюнів-українців та інших ет-

нічних груп, етносів та субетносів 
України. Бо наша країна має уні-
кальну культуру й багаті традиції. 
В Україні живуть вільні люди, які 
мають свободу бути різними. І са-
ме завдяки таким фестивалям ми 
дізнаємось більше про себе, про 
нашу унікальну автентичну куль-
туру, а значить, стаємо внутрішньо 
багатшими», — сказав регіональ-
ний менеджер Групи АГРОТРЕЙД 
Ян Можейко.

«Ми раді провести такий масш-
табний і яскравий фестиваль в на-
шій громаді. Чим більше людей 
долучатиметься до організації та-
ких подій і чим більше ми збира-
тимемо гостей, тим більше людей 
дізнаватимуться про різні етнічні 
групи і про багату культуру Укра-
їни. Дивлячись на посмішки лю-
дей, я вірю, що ми влаштуємо ще 
багато фестивалей»,  — сказала 
Ольга Гаркавенко.
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«АГРІПОРТ-НОРД» ОТРИМАВ ПОДЯКУ  
ВІД НОВОСЛОБІДСЬКОЇ ГРОМАДИ

ТОВ «Агріпорт-Норд» надав грошову допомогу 
жительниці села Мазівка

ТОВ «Агріпорт-Норд» взяв участь у фестивалі «На гостини до горюнів» у селі Нова Слобода

ТОВ «Агріпорт-Норд» взяв участь у фестивалі «На 
гостини до горюнів» у селі Нова Слобода. Голова 
ОТГ Ольга Гаркавенко та заступниця голови Сум-
ської облдержадміністрації Вікторія Медвідь по-
дякували Групі АГРОТРЕЙД за підтримку, яку на-
дає компанія та за допомогу в організації свята.

ДОБРІ СПРАВИ

«У БІДІ НЕ ЗАЛИШИМО», — ГРУПА АГРОТРЕЙД НАДАЛА 
ДОПОМОГУ РОДИНІ, ЩО ПОСТРАЖДАЛА ВІД ПОЖЕЖІ
ТОВ «Агріпорт-Норд» надав грошову  
допомогу жительниці села Мазівка Наталії 
Завадській, будинок якої постраждав  
під час пожежі. 



Проєкт «Громадотворець» дає 
можливість людям реалізувати 

за кошти Групи АГРОТРЕЙД не-
обхідні проєкти, які вони вважають 
найважливішими для громади се-
ла. «Ми хочемо, аби люди особисто 
впливали на зміни. І ми бачимо, як 
позитивно мешканці села сприйма-
ють Громадотворець», — розповідає 
директорка з операційної діяльно-
сті Групи АГРОТРЕЙД Олена Во-
рона. При цьому, реалізуючи проєкт 
«Громадотворець», компанія не пе-

ребирає на себе обов’язки місцевої  
влади.

Так, в Розбишівці Полтавської об-
ласті в будинку культури з’явиться 
нова музична апаратура, в Стрільни-
ках Сумської області компанія оно-

вить меблі в дитячому садочку, в се-
лищі Саї АГРОТРЕЙД допоможе 
зробити ремонт в шкільній їдальні, 
а в Коровинцях встановити огоро-
жу біля амбулаторії. У Чернігівській 
області «Громадотворець» було про-

ведено в селах Курінь, Халимонове і 
Олишівка. Проєктами-переможця-
ми стали «волейбольне поле зі штуч-
ним покриттям», «нова роторна ко-
сарка та снігоприбиральний відвал» 
і «свердловина на воду» відповідно. 
А найперше голосування було про-
ведено в селі Рев’якине Путивль-
ської ОТГ. У рамках «Громадотвор-
ця» компанія закупила оснащення 
для фельдшерського пункта.

Група АГРОТРЕЙД реалізує 
спільно з Благодійним фондом 
«Україна ХХІ» проєкт «Громадотво-
рець» з 2018 року. Завдання конкур-
су — налагодити взаємодію між гро-
мадою і бізнесом та залучити людей 
до вирішення місцевих проблем. За 
роки існування «Громадотворця» 
компанія допомогла оновити водо-
гони, ремонтувати освітлення, ство-
рювати центри дозвілля та проводи-
ти ремонти в школах і дитсадках, й 
багато іншого в Харківській, Пол-
тавській, Чернігівській та Сумській 
областях.

Ціни на українське зерно 
досі високі. Процес фор-
мування вартості пшени-
ці цього року доволі схо-
жий на минулорічний, 
коли під час збиральної 
кампанії ринкові ціни не 
падали, а навпаки зроста-
ли. І в порівнянні з мину-
лим сезоном, теперішня 
вартість значно більша: на 
FOB продовольча пшени-
ця коштує близько 320-330 
доларів за тонну, а фураж-
на — приблизно на 15-18 
доларів дешевше. Це ре-
кордний рівень почина-
ючи з сезону 2012/2013. У 
минулому сезоні також бу-
ли хороші ціни, але тоді в 
Україні врожайність усіх 
культур сильно постражда-
ла від посухи, а цього року 
при доволі високих цінах 
врожайність і загальний 
вал продукції дозволять 
виробникам отримати гар-
ні фінансові результати.

На збільшення цін впли-
нули кілька факторів. Пер-
ше — неврожай ярових 
культур, в першу чергу 
пшениці і ріпаку, в США 
і Канаді. Друге — на фоні 
зростаючих цін на зерно, 
пам’ятаючи історію мину-
лого сезону та маючи фі-
нансову можливість (адже 
минулий рік загалом був 
успішним для українсько-
го виробника), фермери 
стримували продажі, що 
призводило до ще біль-
шого зростання цін. Тре-
тє — це загальна макрое-
кономічна ситуація в сві-
ті. США та ЄС продовжу-
ють проводити монетар-
ну політику «кількісного 
пом’якшення», ввімкнув-
ши «друкарський верстат», 
— грошова маса тисне на 
ринки і зростання цін спо-
стерігається по всіх пози-
ціях, тому країни-імпорте-
ри продовжують вести ак-

тивну роботу по закупівлі 
зерна. Усі ці зовнішні фак-
тори, що вплинули на ціну 
зерна, стали «джекпотом» 
для України: при гарному 
врожаї виробники мають 
високі ціни, адже зазвичай 
навпаки – гарний врожай 
призводить до зниження 
цін. 

Ціни на кукурудзу, як і 
на пшеницю, зараз теж на 
високому рівні. Одним із 
додаткових факторів цього 
стали дощі, які затримали 

збирання врожаю в Украї-
ні на кілька тижнів. У екс-
портерів, що мали обов’яз-
ки з поставки зерна в 
жовтні, виникли проблеми 
з наявністю зерна в портах, 
тому вони були вимушені 
доплачувати за швидку по-
ставку. 

Проте щомісячний звіт 
США про глобальний ба-
ланс пропозиції та попи-
ту на сільськогосподар-
ську продукцію (The World 
Agricultural Supply and 
Demand Estimates), який 
вийшов 12 жовтня вніс 
свої корективи. Аналіти-
ки збільшили світові за-
лишки кукурудзи сезону 
2021/2022 на 4 мільйони 
тонн. Світовий ринок очі-
кував, що ця цифра буде 
набагато меншою, і одразу 
відреагував падінням ціни. 
Україна не стала винятком: 
звіт підштовхнув вироб-
ників, які тримали врожай 
в очікуванні збільшення 
вартості, вийти на ринок. 
Тож, якщо до виходу звіта 
за швидку поставку на CPT 
покупці були готові плати-

ти 270 доларів за тонну, то 
вже після ціни знизились 
до 260-262 доларів. Проте, 
як показав час, такий рух 
цін був тимчасовим, ад-
же зростання цін продов-
жилось стрімкими темпа-
ми: нестача зерна в портах 
продовжує штовхати ціни 
вгору.

На жаль, не буває ідеаль-
них ситуацій, тому з ураху-
ванням відкладеного по-
питу на перевезення (адже 
в жовтні не було суттєвих 
обсягів кукурудзи для від-
вантажень), зараз бачи-
мо, що мільйони тон, які 
повинні були відвантажи-
ти в жовтні, переносяться 
на листопад. Це створює 
надзвичайний тиск на ло-
гістику, що призводить до 
зростання цін на переве-
зення до рекордних рів-
нів і, звісно, шкодить ви-
робникам, адже зрештою 
зменшується ціна на їхній 
товар.

Але, в цілому, ситуація 
на ринку зерна для україн-
ського виробника поки що 
залишається сприятливою.
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«ГРОМАДОТВОРЕЦЬ»: ГРУПА АГРОТРЕЙД ДОПОМАГАЄ 
ВТІЛИТИ В ЖИТТЯ СОЦІАЛЬНІ ПРОЄКТИ ЖИТЕЛІВ ГРОМАД
Група АГРОТРЕЙД поновила 
проєкт «Громадотворець» в 
селах, де працюють підприєм-
ства компанії. Місцеві жителі 
змогли подати проєкти, на-
цілені на покращення життя 
громад, на конкурс й отримати 
50 тисяч гривень на реаліза-
цію. Фінальні голосування вже 
відбулися у восьми населених 
пунктах. Мешканці сіл самі ви-
значили, який з проєктів вони 
бажають втілити в життя.

Директор департаменту зовнішньоеконо-
мічної діяльності Групи АГРОТРЕЙД Андрій 
Бут розповідає про те, що вплинуло  
на вартість зерна цього року.

ЕКСПЕРТНА ДУМКА

ЯКІ ФАКТОРИ РОСТУ ЦІН НА ЗЕРНО 
СТАЛИ «ДЖЕКПОТОМ» ДЛЯ УКРАЇНИ



«Дуже вдячні АГРОТРЕЙДу та 
“Агріпорт-Норд” за співпрацю. За 
чим би ми не звернулися, компанія 
завжди намагається нам допомог-
ти, і цей раз не став винятком, — 
розповідає директорка школи Ніна 
Киреєва. — У нас відбувався ремонт 
в першому класі, а старим вікнам 
вже було років 30 і вони вже давно 
потребували заміни. Ми звернули-
ся до старости села, а він попросив 
допомоги у “Агріпорт-Норд”. Тепер 
наш клас став ще більш теплішим і 
затишним, діти і батьки дуже задо-
волені».

На заміну вікон компанія витра-
тила 23 тисячі гривень. 

Це не вперше, коли АГРОТРЕЙД 

допомагає мазівській школі. На-
приклад, коли в Україні розпоча-
лася реформа НУШ, компанія теж 
оновла вікна в навчальному закладі, 
а за рахунок проєкту «Громадотво-
рець» адміністрація школи змогла 
придбати нові меблі та витратні ма-
теріали для класу на 50 тисяч гри-
вень. 

Окрім цього завдяки Групі 
АГРОТРЕЙД дітлахи Новомико-
лаївської школи отримали куточок 
для відпочинку. Компанія придба-
ла для класу першачків вісім крі-
сел-мішків. Тепер на перерві малечі 
можуть перетворити крісла на місце 
розваг.

Також Група АГРОТРЕЙД також 
придбала акустичну систему для 
Золочівського ліцею №2. Школя-

рі зможуть влаштовувати свята та 
концерти з якісним звуком.

До таких належать події 
в містечку Лебедин на 

Сумщині. Там з кінця 1708 
року діяла слідча канцеля-
рія російського царя Петра 
І, яка піддала нелюдським 
тортурам і закатувала близь-
ко 900 козацьких старшин і 
місцевих жителів, що під-
тримували гетьмана Івана 
Мазепу. Прізвища козаків, 
закатованих в Лебедині, та 
їхня точна кількість дотепер 
не встановлена.

Після поразки націо-
нально-визвольного пов-

стання Івана Мазепи про-
ти московських понево-
лювачів, метою якого бу-
ло забезпечити незалеж-
ність України, прокотилася 
хвиля жорстокого терору 
і репресій проти гетьман-
ців. Жорстоко було вирі-
зано захисників Батурина, 
включно з жінками і діть-
ми, зруйновано Запорозьку 
Січ.

30 червня 1709 страче-
но козаків, взятих у полон 
після капітуляції шведської 
армії Левенгаупта біля Пе-

револочної. Проте апогеєм 
терору ката українського 
народу Петра І проти укра-
їнців стала саме Лебедин-
ська катівня.

Перебуваючи у Лебеди-
ні (теперішня територія 
Сумської області), Петро І 
створив сумнозвісну слід-
чу канцелярію, куди звози-
ли прихильників гетьмана 
Мазепи.  Їх чекали страшні 

тортури, під якими від них 
вимагали чинити наклепи 
на себе та на інших стар-
шин. Хто до кінця не хотів 
визнавати «провини» перед 
загарбниками – тих жор-
стоко страчували. 

Відтоді царські й кому-
ністичні загарбники ті по-
дії замовчували і прихову-
вали. Саме нелюдським те-
рором Петро І посіяв страх 

серед українських мас, щоб 
вони не змогли навіть по-
думки підтримати Мазепу. 
Наслідком діяльності зло-
чинної московської канце-
лярії став великий цвинтар 
закатованих гетьманців, 
добре відомий місцевим 
жителям.

За інформацією проєкту  
«На скрижалях»
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КАТІВНЯ В ЛЕБЕДИНІ

ДОПОМАГАЄМО ШКОЛАМ, 
ПІДТРИМУЄМО ШКОЛЯРІВ

В українській історії є сторінки,  
які неможливо забути і аналіз яких 
проливає світло на суть подій, що 
відбулися пізніше.

До початку нового навчального року підприємство 
Групи АГРОТРЕЙД ТОВ «Агріпорт-Норд», що працює 
на території Новослобідської ОТГ, допомогло  
оновити вікна в класі першачків мазівської гімназії.

Пам’ятник «Козацької слави»

Козацькі страти

Школи отримали подарунки до початку нового навчального 
року від АГРОТРЕЙД

ДОБРІ СПРАВИ
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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: №7175

ВОДІЙ БЕНЗОЗАПРАВНИКА
с.Курінь, Ніжинський р-н,  

Чернігівська обл.

Тел.: 050-430-39-06

АПАРАТНИК ОБРОБЛЕННЯ 
ЗЕРНА 3 РОЗРЯДУ
ТОВ «Зачепилівське ХПП» 

смт.Зачепилівка, Зачепилівський р-н, 

Харківська обл.

Тел.: 067-554-24-46

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

МАШИНІСТ ЗЕРНОВИХ  
НАВАНТАЖУВАЛЬНО- 
РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ  
МАШИН 3 РОЗРЯДУ
ТОВ «Зачепилівське ХПП» 

смт.Зачепилівка, Зачепилівський р-н, 

Харківська обл.

Тел.: 067-554-24-46

ВАНТАЖНИК
ТОВ «Ворожбянський КХП»

м. Ворожба, Білопільськийй р-н, 

Сумска обл.

Тел.: 067-546-39-06

СТАРШИЙ ІНЖЕНЕР
с.Серединка,  
Чернігівська обл.,  
Чернігівський р-н
Тел.: 067-114-99-76

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

Я опинився в зоні АТО під час 
першої хвилі мобілізації. Я вже брав 
участь в гарячих точках, служив в На-
гірному Карабаху, однак, коли отри-
мав повістку, все одно спочатку було 
страшно. До того ж, на той час було 
так важко усвідомити, що в нашій 
країні розпочалася війна, та ще й така 
— «брат на брата».

По розподілу потрапив до 92-ї 
ОМБр, а 4 серпня ми виїхали в зону проведення АТО, спочатку в Пер-
шотравневе, потім в Щастя, опорний пункт Фасад, Трьохізбенка. На 
той час нічого не було підготовлене для ведення боїв. Наприклад, в 
Трьохізбенці опорний пункт робили самі — будували посеред поля. 

На війні дуже важливо відчувати, що тебе підтримують та чекають 
вдома. На щастя, у мене це все було: підтримували рідні, друзі, во-
лонтери. Останні приїжджали до нас ледь не кожного тижня. Так ми 
відчували, що люди цінують те, що ми тут зараз знаходимось і вдячні 
нам за це. 

Не люблю говорити про війну, бо і втрати були і багато того, чого не 
хочеться згадувати. Але що мене вразило в цій війні, це те, як українці 
згуртувались проти нападників, як вони допомагали армії, військовим, 
добровольцям. Тоді держава не могла повністю забезпечити армію, але 
це зробили люди. І я впевнений, що нашого ворога це теж вразило — 
він не очікував, що українці дадуть йому таку потужну відсіч.

Я служив в зоні АТО з 2015 по 2016 
рік. Потрапив на війну під час чет-
вертої хвилі мобілізації. Отримавши 
повістку, довго не розмірковував, — 
попередив керівництво, пояснив ро-
дині і поїхав до військкомату. 

Найскладнішим для мене було за-
лишити батьків і родину — дитині 
було лише чотири роки. Але ми всі 
військовозобов’язані й давали клят-

ву на вірність українському народові, тому я розумів, що маю борг пе-
ред державою.  

Потрапив до 54-ї ОМБр. Спочатку нас відправили в Миколаївську 
область на полігон, а потім завели в зону АТО. Несли службу під Гор-
лівкою, в Попасній та на Світлодарській Дузі.

Родина мене підтримувала і це додавало сил — я розумів, що вдома 
все нормально і я їх захищаю. Дуже часто приїжджали волонтери, що 
теж було для нас неабиякою підтримкою. 

Війна мене змінила. Наприклад, я зрозумів, що у мене на «граждан-
ці» мало справжніх друзів. На війні ти весь час дивишся смерті в очі, 
там всі один за одного, а тут зіткнувся з нерозумінням з боку людей: 
мовляв, «Чого ти туди поїхав».

У мене підростає син. Колись він спитає мене: «Де ти був, коли в 
нашій країні почалась війна?» Точно знаю, що мені буде не соромно 
дивитись йому в очі, і я розкажу, що свій обов’язок виконав.

ВОРОГ НЕ ОЧІКУВАВ, ЩО  
УКРАЇНЦІ ДАДУТЬ ЙОМУ ТАКУ 
ПОТУЖНУ ВІДСІЧ, — Олексій 
Олефіренко,слюсар  
на ТОВ «Гадяцький елеватор»

НА ВІЙНІ ТИ ВЕСЬ ЧАС ДИВИ-
ШСЯ СМЕРТІ В ОЧІ, — Артем 
Сальніков, апаратник оброб-
лення зерна на ТОВ «Близнюків-
ський КХП

ТІ, ХТО ПРОЙШЛИ ВІЙНУ
Уже восьмий рік в нашій країні йде війна, в якій ми втрачаємо найвідданіших. Це випробування віді-
грає ключову роль в становленні нашої нації.
Любов до України — основа, на якій стоїть наша компанія. Серед працівників Групи АГРОТРЕЙД сьо-
годні 33 ветерани АТО/ООС — кожному з них ми безкінечно вдячні за подвиг. 
До Дня захисників та захисниць України ми розповідаємо історії двох співробітників Групи, які боро-
нили нашу країну від ворога.


