
ПІДБИВАЄМО ПІДСУМКИ «ГРОМАДОТВОРЦЯ» ЗА 2021 РІК     С. 8 № 35

ГРУДЕНЬ 2021

ГРУПА АГРОТРЕЙД ДОЛУЧИЛАСЯ 
ДО РЕМОНТУ ТЕРАПЕВТИЧНОГО 
ВІДДІЛЕННЯ В ЗОЛОЧІВСЬКІЙ ЛІКАРНІ

До представників компанії звернулася головна лікарка Золочівської лікарні  
Ілона Бутова, яка і розповіла про жахливі умови в медичному закладі: в палатах 
на третьому поверсі прогнила підлога, вікна були старі та не захищали від холоду 
і вітру, а через несправну каналізацію у відділенні був неприємний запах.

Зерно 
нашої 
компанії 
цього року 
відправи-
ли в різні 
куточки 
світу

ГЕОГРАФІЯ ЕКСПОРТУ ГРУПИ АГРОТРЕЙД 
ЗБІЛЬШИЛАСЬ ДО 25 КРАЇН

АГРОТРЕЙД ПОДАРУВАВ СЕЛУ  
МАЗІВКА ПОЖЕЖНИЙ АВТОМОБІЛЬ

с. 5 с. 5

З Новим Роком
та Різдвом 
Христовим!

с. 3



Група АГРОТРЕЙД розпочала інформа-
ційну кампанію серед працівників що-

до щеплення проти коронавірусу одразу, ко-
ли в Україні з’явилися вакцини. Для зручнос-
ті працівників агрохолдинг організовував виїз-
ди медичних бригад в офіс та на підприємства.  
Охочі могли обрати будь-яку вакцину, яка на той 
момент була в наявності.

«Сьогодні людство живе в новій реальності. 
Пандемія вплинула на життя кожного, і якщо 
спершу ми сподівалися, що за кілька тижнів усе 
мине, то тепер зрозуміло, що в цих умовах нам 
доведеться жити ще довго. Єдиний шанс зупини-
ти розповсюдження вірусу — це вакцинація, і са-
ме ми відповідальні за те, коли закінчиться лок-
даун і будуть зняті обмеження», — сказав гене-
ральний директор Групи АГРОТРЕЙД Всеволод 
Кожемяко.  

Загалом в Групі АГРОТРЕЙД працює майже 
1200 осіб. Серед співробітників елеваторів ще-
плення отримали 89%, а серед працівників сіль-
ськогосподарських підприємств і головного офі-
су щепились 91% людей. 

«Здоров’я наших співробітників — це найго-
ловніша цінність. Тому ще на початку пандемії 
компанія впровадила матеріальну допомогу пра-
цівникам, що були госпіталізовані через важкий 
перебіг коронавірусу. Сьогодні ж ми можемо за-
побігти захворюванню отримавши щеплення, 
і ми мотивуємо співробітників вакцинуватись 

від COVID-19, адже вакцина збереже від тяж-
кого перебігу захворювання і госпіталізації», — 
сказала провідний менеджер з персоналу Олена 
Алексеєнко.

В офісах компанії продовжують діяти прави-

ла запобігання розповсюдженню захворювання: 
співробітники мають дотримуватись дистанції та 
носити захисні маски. Тим працівникам, які мо-
жуть виконувати обов’язки дистанційно, нада-
ється можливість працювати вдома.

Друзі, вітаю вас  
з Новим Роком та  
Різдвом Христовим. 

Рік, що минає, був роком ви-
кликів, які ми разом успішно 
подолали. 

Цей рік став переламним для 
агросфери України. Нарешті 
було реалізовано те, про що го-
ворили навіть не роками, а де-
сятиліттями, – відкрито ринок 
землі. Українці отримали пра-
во розпоряджатись своєю влас-
ністю. Всупереч залякуванням з 
боку противників реформи, на 
ринку не відбулось катаклізмів, 
угоди укладаються в нормаль-
ному темпі, а українська земля 
належить українцям. 

Я впевнений, що реформа, на 
яку ми чекали 30 років, суттєво 
наблизила Україну до успішних 
держав і стане запорукою еко-
номічного зростання.   

Я хочу подякувати коман-
ді Групи АГРОТРЕЙД за від-
мінну роботу та відданість. Ми 
разом виростили чудовий уро-

жай, отримали сертифікат, який 
дозволяє продавати органічну 
продукцію до США та Канади 
і збільшили географію нашого 
експорту. Впевнений, в наступ-
ному роцi ми зможемо досяг-
ти ще кращих результатів, адже 
маємо надійну команду.

Тож, шановні співробітники 
Групи АГРОТРЕЙД, шановні 
орендодавці, я вітаю вас з Но-
вим Роком та Різдвом Христо-
вим! Хай він подарує вам і ва-
шим близьким міцне здоров’я 
та гарний настрій. Дуже хочеть-
ся, щоб у старому році зали-
шилися всі негаразди, а Новий  
рік подарував ще більші можли-
вості.

 

Нехай атмосфера свята, 
надії та радості завжди 
буде з вами!

ВСЕВОЛОД  
КОЖЕМЯКО,

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР  
ГРУПИ АГРОТРЕЙД

АГРОНОВИНИ 2

90% СПІВРОБІТНИКІВ ГРУПИ АГРОТРЕЙД 
ОТРИМАЛИ ЩЕПЛЕННЯ ВІД COVID-19
В офісах та на підприємствах компанії 
створено колективний імунітет.

В офісах компанії продовжують діяти правила запобігання розповсюдженню захворювання



Він також обслуговуватиме 
селища Новослобідське та 
Воронівка, а за потребою 

виїжджатиме і в інші села Ново-
слобідської ОТГ Сумської області.

«Наша громада ще зовсім моло-
да, село Мазівка приєдналося до 
неї лише торік. Територія громади 
досить велика: 547 квадратних кі-
лометрів, й інші райони забезпече-
ні пожежною охороною, а Мазівка 
лишилась осторонь. Пожежного 
автомобіля тут не було, але він був 
вкрай необхідний», — розповідає 
староста села Мазівка Сергій Со-
лом’яник. 

За його словами, коли в селі 
виникали пожежі, рятувальни-
ків доводилось викликати з Пу-
тивля. Звісно, швидко подолати 

відстань у 13 кілометрів вони не 
могли. Наприклад, коли у вересні 
у однієї з жительок села горів бу-
динок, допомогу чекали близько 
30 хвилин. 

З надією вирішити цю пробле-
му староста села Сергій Солом’я-
ник звернувся до ТОВ «Агрі-
порт-Норд», там оперативно від-
реагували і подарували громаді по-
жежний автомобіль, що стояв на 
балансі підприємства. 

«Автомобіль був у робочому ста-
ні, тому справа була лише в пере-
оформленні. Виконали всі належ-
ні процедури, і тепер автомобіль 
повністю перейшов у власність 
громади», — розповів керівник 
ТОВ «Агріпорт-Норд», що входить 
до складу Групи АГРОТРЕЙД,  

Володимир Маринич. 
Це не вперше, коли підприєм-

ство допомагає селу: будь то роз-
чистка снігу, прибирання стихій-
них сміттєзвалищ, заміна вікон в 

школі або опалення в амбулато-
рії. «Ми знаємо, що завжди мо-
жемо розраховувати на допомогу 
від “Агріпорт-Норд”», — запевнив 
староста села. 

Група АГРОТРЕЙД заверши-
ла посівну озимих. Пшени-
цю почали сіяти в першій 

половині вересня в Чернігівській 
та Харківській областях, а закін-
чили роботи в полях Сумської об-
ласті. 

Цього року Група АГРОТРЕЙД 
збільшила площу посівів під ози-
мою пшеницею до 19,3 тисячі гек-
тарів, що майже на 4 тисячі гек-
тарів більше, ніж минулого року. 
«Озима пшениця з року в рік дає 
стабільні результати, ми вміємо з 
нею працювати і отримуємо гар-
ні врожаї. Для нас це високомар-
жинальна культура. До того ж це 
хороший попередник і збільшен-
ня площі посіву дозволить нам 
скоротити навантаження під час 
посівної навесні», — пояснює та-
ке рішення директор агропро-
мислового департаменту Групи 
АГРОТРЕЙД Олександр Овся-
ник. 

Цьогорічні умови для сівби бу-
ли відмінні: ґрунт вологий, а тем-
ператури сприятливі. Стандартно 
перед посівом озимих співробіт-
ники компанії виконали глибоке 
дискування і лущення. Традицій-
но восени виконується інсекти-
цидний захист.

Загалом цього року Група 
АГРОТРЕЙД посіяла озимі куль-
тури майже на 30 тисячах гекта-
рів в Харківській, Чернігівській, 
Сумській та Полтавській облас-
тях, де компанія обробляє землю. 
Окрім пшениці, 6,7 тисячі гектар 
відведено під озимий ріпак, 930 

гектар — під ячмінь, а під жито — 
500 гектар. 

Вперше компанія посіяла орга-
нічну озиму спельту, придбавши 
насіння у австрійських та вітчиз-
няних виробників. Під нову куль-
туру виділили майже 300 гектарів 
у Харківській області.

АГРОНОВИНИ3

ГРУПА АГРОТРЕЙД ПОСІЯЛА МАЙЖЕ  
30 ТИСЯЧ ГЕКТАРІВ ОЗИМИХ КУЛЬТУР

ГРУПА АГРОТРЕЙД ПОДАРУВАЛА СЕЛУ 
МАЗІВКА ПОЖЕЖНИЙ АВТОМОБІЛЬ

Серед них вперше 
з’явилась органіч-
на спельта.

Завдяки Групі АГРОТРЕЙД в селі Ма-
зівка Новослобідської ОТГ Сумської 
області тепер з’явився пожежний  
автомобіль. 

Посівна озимих розпочалась у вересні

ДОБРІ СПРАВИ

Раніше жителям доводилося чекати пожежників  
по півгодини
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Група АГРОТРЕЙД привітала співро-
бітників сільгосппідприємств та еле-
ваторів з Днем працівників сільського 
господарства. 46 працівників отримали 
подарунок від компанії.

ВІТАЄМО СПІВРОБІТНИКІВ, ЦІНУЄМО КОЖНОГО!

Віталій Петрак, майстер зміни  
на ТОВ «Ворожбянський КХП»

Євген Приходько, механізатор.
Микола Заєць, апаратник оброблення зерна 
на насіннєвому заводі «Колос»

Олександр Зубенко, 
електромонтер з ре-
монту та обслугову-
вання електроустат-
кування

Ігор Кияшко, елек-
трозварник ручного 
зварювання

Сергій Волосяний, 
водій на ТОВ «Коло-
мацьке ХПП»

Володимир Гожа, 
водій

«Приємно усвідомлювати, що сучасне сільське господарство — це висо-
котехнологічне виробництво, яке використовує новітні технології та наро-
бітки науковців, але головне — це люди. Ми вітаємо з цим святом всіх, хто 
пов’язаний з сільським господарством. Бажаємо вам міцного здоров’я, ін-
тересу й любові до своєї роботи, успіхів і яскравих перспектив. Дякуємо за 
вашу працю і душу, яку ви вкладаєте в свою нелегку роботу», — сказала ди-
ректорка з операційної діяльності Групи АГРОТРЕЙД Олена Ворона.

20 працівників Групи АГРОТРЕЙД відзначили особливими подарунками до Дня працівників сільського господарства. 
Вони отримали премію та подяку від компанії. З нагоди свята один з найкращих працівників — тракторист  

ТОВ «Агріпорт-Норд» Віталій Годунов — розповів про захоплення роботою.

«Я ВСЕ ЖИТТЯ ПРАЦЮВАВ ТРАКТОРИСТОМ Й 
ІНШОГО ДЛЯ СЕБЕ НЕ УЯВЛЯЮ», — ВІТАЛІЙ 
ГОДУНОВ, ТРАКТОРИСТ ГРУПИ АГРОТРЕЙД

 ЯК ПОТРАПИВ НА РОБОТУ В АГРОТРЕЙД.

Влаштувався працювати в компанію, як тільки вона 
з’явилася в нашому селі. Пам’ятаю, що це було навес-
ні, тому одразу зайнявся ремонтом техніки. Тепер тут 
працює і мій син, він теж тракторист. Після того, як 
він закінчив технікум, я йому порадив звернути увагу 
на АГРОТРЕЙД, але він і сам захотів працювати тут.

 ЩО ПОДОБАЄТЬСЯ В РОБОТІ  

Люблю поля і наші безкрайні та захоплюючі українські краєвиди, які відкриваються 
з кабіни трактора. Подобається споглядати, як з’являються сходи, а потім, як з поля 
збирається врожай. Це все дуже цікаво. Я все життя працював трактористом, як при-
йшов з армії, так і почав працювати. Вже іншого навіть уявити для себе не можу. 

З технікою я на «ти» — мій батько теж був трактористом, я ще зі школи завжди йо-
му допомагав. Кожні канікули я проводив у колгоспі, працював. З сучасною технікою 
теж вже легко працюю. Адже ці технології поступово до нас дійшли, тому і опанувати 
їх було не складно.

 СЕКРЕТ УСПІХУ 

Намагаюсь відповідально ставитись до роботи. 
Люблю, щоб все було чітко, правильно, вчасно, і 
сина цьому навчаю. Не очікував, що мою роботу 
так відмітять, але це дуже приємно. Я відчув, що 
мене поважають і мою працю цінують.

 ХОБІ

Люблю полювати. Проте 
присвятити цьому час ви-
ходить не часто. Все ж таки 
робота забирає дуже багато  
часу.

 ВИКЛИКИ В РОБОТІ  

За ці роки я вже звик до всього. Для мене вже не важко ні ремонт зробити, не лякає 
і жорсткий графік під час посівної та збиральної кампаній. Це, коли молодий був, 
виникали питання, треба було звертатися до більш досвідчених колег. А тепер вже я 
для них наставник. Я люблю цю работу і вона для мене не важка.



«Коли ми дізналися про 
цю ситуацію, компанія ві-
дразу погодилася долучити-
ся до ремонту. Адже лікарня 
— це запорука міцного здо-
ров’я наших орендодавців. 
Люди мають право отрима-
ти кваліфіковану допомогу 
там, де вони проживають, а 

не їхати в Харків, і ця допо-
мога має надаватися в ком-
фортних умовах», — ска-
зав регіональний менеджер 
Групи АГРОТРЕЙД Карен 
Давтян. 

Компанія виділила 36 000 
гривень на проведення ре-
монтних робіт. 

«Дякую аграріям за під-
тримку. Коли ви нам допо-
магаєте, і у нас з’являється 
сенс щось робити. І це над-
звичайно приємно відчува-
ти таку потужну підтримку 
саме тоді, коли лікарі пере-
бувають на передовій у бо-
ротьбі з Covid-19», — дода-
ла Ілона Бутова.

На гроші, які вдалося 
зібрати разом з іншими 
підприємцями, в лікарні 
оновили електропровод-
ку, замінили двері, вікна, 
лінолеум, відремонтува-
ли п’ять палат, обладна-
ли туалет для маломобіль-
них людей і зробили авто-
номне живлення на випа-

док відключення електро- 
енергії. 

«Я дуже вдячний аграрі-
ям за допомогу та сприяння 
в проведенні ремонту в лі-
карні. Це є результат спіль-
ної роботи на благо нашої 
громади», — подякував Зо-
лочівський селищний го-
лова Віктор Коваленко.

Зерно нашої компанії 
цього року відправили 
в різні куточки світу. 
Серед країн імпорте-
рів — Туреччина, Гру-
зія, Італія, Єгипет,  
Німеччина, Нідер-
ланди, Кіпр, Китай, 
Угорщина, а також 
Йорданія, Філіппіни, 
Південна Корея, В’єт-
нам та багато інших. 

На експорт відправляли яч-
мінь, пшеницю, ріпак, жито, 
сою й кукурудзу. Органічні 
культури традиційно купували 

країни Європейського союзу.
Нагадуємо, що Група 

АГРОТРЕЙД отримала сер-
тифікат, який дозволяє екс-
портувати органічні культу-
ри в США та Канаду. Це під-
тверджує, що зерно та насіння 
компанії відповідає стандар-
там Національної органічної 
програми міністерства сіль-
ського господарства США: не 
обробляється хімічними до-
бривами, ЗЗР або інсектици-
дами, які дозволені при кла-
сичному вирощуванні, а під 
час виробництва продукції ви-
користовуються лише еколо-
гічні технології.

Він дозволяє підніма-
ти авто будь-якого 
типу розвантаження 

загальною вагою аж до 80 
тонн! 

Окрім того, на елевато-
рі зробили реконструкцію 
точок розв’язок транспор-

ту і збільшили приймаль-
ний бункер під підйомни-
ком. 

Компанія інвестувала в 
це 7 мільйонів 120 тисяч 
гривень.

До структури Групи вхо-
дять дев’ять елеваторів у 

Чернігівській, Сумській, 
Полтавській та Харків-
ській областях. Усі вони 
мають залізничні гілки та 
автомобілерозвантажувачі. 
Загальна потужність одно-
часного зберігання зерна 
становить 570 тисяч тонн.

5 АГРОНОВИНИ

ГРУПА АГРОТРЕЙД ДОЛУЧИЛАСЯ ДО РЕМОНТУ ТЕРАПЕВТИЧНОГО 
ВІДДІЛЕННЯ ЛІКАРНІ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
До представників компанії звернулася 
головна лікарка Золочівської лікарні Ілона 
Бутова, яка і розповіла про жахливі умови 
в медичному закладі: в палатах на третьо-
му поверсі прогнила підлога, вікна були 
старі та не захищали від холоду і вітру, а 
через несправну каналізацію, у відділенні 
був неприємний запах.

ЕЛЕВАТОРИ СТАЮТЬ БІЛЬШ МОДЕРНІЗОВАНИМИ

ГЕОГРАФІЯ ЕКСПОРТУ ГРУПИ АГРОТРЕЙД 
ЗБІЛЬШИЛАСЬ ДО 25 КРАЇН

На елеваторі «Доч-Хліб», що на Чернігівщині, Група АГРОТРЕЙД  
встановила новий підйомник виробництва Елеваторпромсервіс.

Терапевтичне відділення Золочівської лікарні 
було в жахливому стані

Група АГРОТРЕЙД виділила 36 000 гривень на проведення ремонтних 
робіт



Жителі села самі запро-
понували ідеї, які б во-
ни хотіли реалізувати за 

кошт компанії, серед них було і 
придбання музичного обладнан-
ня. Саме вона отримала найбільшу 
кількість голосів і отримала 50 ти-
сяч гривень на реалізацію.

«Громадотворець» існує з 2018 
року і проводиться спільно з Бла-

годійним фондом «Україна ХХІ». 
Завдання конкурсу — налагодити 

взаємодію між громадою і бізне-
сом та залучити людей до вирішен-
ня місцевих проблем. За роки існу-
вання «Громадотворця» 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 
областях.

«До того ж в старомі садочку 
не облаштовані внутрішні ту-
алети, немає ані музичної, ані 
спортивної зали. Вирішення ці-
єї проблеми було дуже важли-
вим для людей, тому, коли до 
нас звернувся сільський голова 
з проханням допомогти з ремон-
том, керівництво компанії одра-
зу погодило виплату», — розпо-
вів регіональний менеджер Ян 
Можейко. 

Загальна вартість проєкту скла-

дає понад 7 мільйонів гривень, з 
яких кошти Державного фонду 
регіонального розвитку в рамках 
програми «Велике будівництво» 
складають 4,16 млн, а 2,93 млн – 
кошти місцевого бюджету Кіптів-
ської сільської ради та залучені 
кошти бізнесу.  

Група АГРОТРЕЙД перераху-
вала на реконструкцію 109 тисяч 
гривень. Ці кошти використали на 
ремонт харчоблоку та придбання 
техніки.
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ЗАВДЯКИ ПРОЄКТУ «ГРОМАДОТВОРЕЦЬ» У СЕЛІ 
РОЗБИШІВКА З’ЯВИЛОСЯ НОВЕ МУЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ
У будинку культу-
ри села Розбишівка 
з’явилося нове музич-
не обладнання, яке 
буде тішити місцевих 
жителів під час свят і 
урочистих заходів. Це 
стало можливим зав-
дяки проєкту «Грома-
дотворець» від Групи 
АГРОТРЕЙД.

Будівля Кіптівської школи, що на Чернігівщині,  
не функціонує з 2016 року. У громаді вирішили 
зробити там дитячий садочок, адже в тому,  
де наразі навчаються діти, не вистачає місця.

Проєкт дитячого садочка

Гроші Групи АГРОТРЕЙД використали на ремонт харчоблоку та придбання техніки

ГРУПА АГРОТРЕЙД ДОЛУЧИЛАСЯ ДО РЕКОНСТРУКЦІЇ СТАРОЇ 
БУДІВЛІ КІПТІВСЬКОЇ ШКОЛИ ПІД ДИТЯЧИЙ САДОЧОК



Група АГРОТРЕЙД надала по-
страждалій родині грошову допомо-
гу, перерахувавши 10 000 гривень. 
«Ми розуміємо, що коли стається 
біда, підтримка потрібна якомога 
швидше, і для нас важливо, щоб лю-

ди не відчували себе покинутими під 
час життєвих труднощів. Тому зі сво-
го боку ми також намагалися при-
скорити процес надання допомоги», 
— сказала заступниця директора з 
соціальних питань Наталя Яцун.

У родини п’ятеро дітей. Старший 
син наразі служить в 92-й ОМБр, 
а інші четверо — ще неповнолітні: 
хлопчики 17, 13 і 9 років, і дівчин-
ка 10-ти років. 17-річний хлопець 

має інвалідність: він з народження 
не чує. 

Компанія перерахувала родині 
5000 гривень, допомогла дровами на 
зиму, а також зібрали речі для дітей. 

Олена Пчілка – перша жін-
ка-борець за українську мо-
ву. Вона всіма силами про-

тистояла русифікації – навіть дітей 
не віддавала до російськомовних 
шкіл, навчаючи їх вдома. На від-
критті пам’ятника Котляревському 
в Полтаві Олена Пчілка демонстра-

тивно виступила українською, по-
при царську заборону і ризик ареш-
ту. Вона була єдиною жінкою, яка 
увійшла і поїхала в складі делегації 
українських інтелігентів на перемо-
вини до царського прем’єра доби-
ватися скасування заборони друку-
вати книжки й викладати в школах 
українською.

На Волині Ольга Косач займа-
лася етнографією, збирала фоль-
клор, колекціонувала зразки на-
родних вишивок. У 1876-му вона 
видала працю «Український орна-
мент», який здобув схвальні відгу-
ки від українських та европейських 
знавців. Окрім того, Ольга Петрів-
на адаптовувала українською тво-
ри Пушкіна, Лермонтова, Гоголя та 
інших. Саме тоді жінка взяла собі 
псевдонім Олена Пчілка. 

Наприкінці 1890-х років Косачі 
оселилися в Києві, де Пчілка стала 
завідувачкою літвідділу «Київсько-
го літературно-артистичного това-
риства». Окрім цього, видавала та 
редагувала журнал «Рідний край». 
У ньому чимало уваги приділялося 

історії, етнографії, народній твор-
чості, питанням розвитку україн-
ської мови та літератури, а також 
це був інформаційний вісник про 
суспільно-політичне і культурне 
життя.

Під час буремних революцій-
них подій, що вирували в Україні, 
Пчілка жила в Гадячі. Письмен-
ниця створила дитячий любитель-
ський театр, для якого писала п’є-
си. У 1920-му, під час святкування 
дня народження Кобзаря у місце-

вій гімназії, Ольга Петрівна обвила 
погруддя Шевченка синьо-жовтим 
стягом. Комісар Крамаренко, який 
пильно стежив за святкуванням, 
зірвав з бюста прапор. Тоді Косач 
голосно вигукнула: «Ганьба Кра-
маренку», цей заклик підтримали 
всі присутні в залі. За бунт проти 
більшовиків її кинули у в’язницю. 
Після цього письменниця виїхала в 
Могилів-Подільський, де прожила 
до 1924 року.

Коли розпочалися сталінські ре-
пресії проти інтелігенції, у двері до 
Ольги Петрівни також «постукали». 
Це сталося восени 1929 року. Хвора 
жінка вже не мала сил навіть під-
вестися з ліжка. Кадебісти влашту-
вали трус у квартирі, але нічого не 
знайшли. У зв’язку з тим, що пись-
менниця не могла без сторонньої 
допомоги пересуватися, її залиши-
ли вдома.

4 жовтня 1930 року Олена Пчіл-
ка відійшла у засвіти. На тиху й 
малолюдну процесію ніхто з колег 
не прийшов, більшість була вже за 
ґратами, а ті що лишилися, бояли-
ся себе скомпрометувати. 

Олена Пчілка похована в Киє-
ві на Байковому кладовищі поруч з 
чоловіком, донькою і сином.

За матеріалами сайтів «Укра-
їнський інтерес» та Український 
інститут національної пам’яті.
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ОЛЕНА ПЧІЛКА — АРИСТОКРАТКА 
УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОПОМОЖЕМО РАЗОМ!

17 липня 1849 року в Гадячі на Полтавщині на-
родилася Олена Пчілка (справжнє ім’я – Оль-
га Петрівна Косач, у дівоцтві Драгоманова), 
письменниця, перекладачка, громадська діяч-
ка, фольклористка, етнографиня, мати пись-
менниці Лесі Українки.

Житель села Московське Сумської області Віктора 
Карпеця, який є орендодавцем Групи АГРОТРЕЙД,  
та його дружина лишилися без житла. Їхній будинок 
та літню кухню знищила пожежа.

Група АГРОТРЕЙД допомогла матеріальною випла-
тою багатодітній родині Харькових в селі Лучка  
Липоводолинського району.

Ольга Драгоманова (Олена 
Пчілка). Київ, 1865.

ДОБРІ СПРАВИ



МАШИНІСТ ТЕПЛОВОЗА
ТДВ «Гадяцький елеватор»

м. Гадяч, Гадяцький р-н, Полтавська обл

Тел.: 050-590-01-81

ЕЛЕКТРОМОНТЕР З РЕМОНТУ 
ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ  
ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ
ТДВ «Гадяцький елеватор»

м. Гадяч, Гадяцький р-н, Полтавська обл

Тел.: 050-590-01-81

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

Цього року Група 
АГРОТРЕЙД ор-
ганізувала проєкт 

у восьми населених пунк-
тах, де працює компанія. 
У кожному з них жителі 
шляхом голосування самі 
визначили, яка з поданих 
ними ідей буде профінан-
сована АГРОТРЕЙДом у 
розмірі 50 тисяч гривень. 

«Проєкт «Громадотво-
рець» дає можливість лю-
дям реалізувати за кошти 
Групи АГРОТРЕЙД не-
обхідні проєкти, які во-
ни вважають найважли-
вішими для громади се-
ла. Ми хочемо, аби люди 
особисто впливали на змі-
ни і бачимо, як позитив-
но мешканці села сприй-
мають Громадотворець», 
— розповідає директорка 
з операційної діяльності 
Групи АГРОТРЕЙД Олена 
Ворона. 

Так, в Розбишівці Пол-
тавської області в будин-
ку культури вже з’явила-
ся нова музична апарату-
ра, в селищі Саї Сумської 
області АГРОТРЕЙД до-

помогли зробити ремонт 
в шкільній їдальні, при-
дбавши вікна, в Стріль-
никах компанія оновить 
меблі в дитячому садочку, 
а в Коровинцях — встано-

вить огорожу біля амбула-
торії. 

У Чернігівській облас-
ті «Громадотворець» було 
проведено в селах Курінь, 
Халимонове і Олишів-

ка. Проєктами-перемож-
цями стали «волейбольне 
поле зі штучним покрит-
тям», ремонт в амбулато-
рії і «свердловина на воду» 
відповідно. 

У селі Рев’якине Пу-
тивльської ОТГ в рамках 
«Громадотворця» компа-
нія закупила оснащен-
ня для фельдшерського  
пункта.
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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

АДМІНІСТРАТОР СИСТЕМИ
ТОВ «Ворожбянський КХП»

м. Ворожба, Білопільський р-н,  
Сумська обл.
Тел.: 099-034-75-83

ВОДІЙ, КАТЕГОРІЯ «С»
СТОВ «Доч-Хліб»
с. Велика Доч,  
Борзнянський р-н,  
Чернігівська обл
Тел.: 067-657-91-77

ВОДІЙ БЕНЗОЗАПРАВНИКА
с.Курінь, Ніжинський р-н,  
Чернігівська обл.
Тел.: 050-430-39-06

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

Вісім проєктів  
на загальну суму  
400 тисяч гривень!

ПІДБИВАЄМО ПІДСУМКИ 
«ГРОМАДОТВОРЦЯ» ЗА 2021 РІК


