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ЛЮТИЙ 2022

ПІДТРИМУЄМО ГРОМАДИ, ДОПОМАГАЄМО ЛЮДЯМ, — 

с. 6 ГРУПА АГРОТРЕЙД РОЗШИРЮЄ МОЖЛИВОСТІ  
СВОЇХ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЄКТІВ

ГРУПА АГРОТРЕЙД ПОДАРУВАЛА  
БІБЛІОТЕКАМ НОВІ КНИЖКИ

с. 5 
30 шкільних та сільських бібліотек Харківської, Полтавської, 
Сумської та Чернігівської областей отримали у подарунок 
комплекти нових книжок від Групи АГРОТРЕЙД та Благодій
ного фонду «Україна ХХІ».

15 РОКІВ З ГРУПОЮ АГРОТРЕЙД

ГРУПА АГРОТЕЙД ДОПОМАГАЄ ГРОМАДАМ 
ПЛАНУВАТИ СВІЙ БЮДЖЕТ

с. 2

с. 5

Наприкін-
ці 2021 року 
представни-
ки компанії 
завітали на 
бюджетні 
сесії громад



Що ж для них означає робота в 
Групі АГРОТРЕЙД?

Керівниця відділу планування та 
забезпечення АПД Ольга Олішев-
ська: «Робота в АГРОТРЕЙД — це 
відповідальність, вирішення склад-
них задач та професійний розви-
ток»;

головна бухгалтерка Оль-
га Рижикова: «АГРОТРЕЙД — це 
стабільність»;

керівниця фінансово-економіч-
ного відділу Яна Любова: «Це моє 
найбільш захоплююче хобі. Як ка-
жуть “Знайдіть роботу, в яку зако-
хаєтесь, і вам більше не доведеться 
працювати жодного дня”. Це бага-
торічний досвід та вирішення най-
цікавіших задач і найсміливіших ви-
кликів, це робота в команді профе-
сіоналів, яка надає можливість по-
кращувати свої знання та втілюва-
ти в життя нові проєкти»;

керівник відділу логістики Олек-

сій Вінник: «Робота в АГРОТРЕЙД 
— це впевненість в завтрашньому 
дні». 

бухгалтерка Наталія Половин-
ко: «Це можливість розвитку, ро-
бота в одній команді, стабільність, 
офіційне працевлаштування і ріст 
заробітної плати». 

За ці роки вони пройшли 
шлях блискавичного кар’єрного 

зростання та отримали безцінний 
досвід, й багато в чому змінилася і 
сама Група АГРОТРЕЙД. «Компа-
нія дуже швидко підлаштовується 
як до зовнішніх так і до внутріш-
ніх викликів, стає більш гнучкою 
в прийнятті рішень, йде “в ногу” з 
часом та розвитком технологій, що 
дозволяє їй бути ефективною та 
сучасною в конкурентному серед-

овищі», — розповідає Яна Любова. 
Як вважають наші ювіляри, лю-

ди — є головною цінністю ком-
панії. «Компанія може мати вели-
кі фінансові можливості, найкращі 
технічні та програмні ресурси, але 
якщо в неї немає людей, які вміють 
це використовувати, то ці ресурси 
нічого не варті», — ділиться Ольга 
Олішевська.

Вітаю, друзі! 

Розпочався новий рік, а разом 
із ним прийшли нові сподіван-
ня, цілі, плани та досягнення. 
Проте для українців ці дні за-
тьмарені новинами про черго-
ве можливе вторгнення Росії на 
територію України.

Припускаю, що хтось із вас, 
читаючи новини, втратив впев-
неність у завтрашньому дні. 

З цього приводу вважаю не-
обхідним звернутися до наших 
співробітників та орендодавців. 

Я запевняю вас, що Група 
АГРОТРЕЙД продовжує пра-
цювати в тих населених пунк-
тах, де працювала до цього часу. 

Ми не призупиняємо жоден 
соціальний проєкт або програ-
му підтримки орендодавців під 
час складних життєвих умов, а 
навпаки – розширюємо їх. 

«Громадотворець», який за-
планований в 2022 році в 11 се-
лах, обов’язково відбудеться. 

Ми продовжуємо працюва-
ти й розбудовувати нашу рідну 
Україну. 

За понад 20 років роботи Гру-
па АГРОТРЕЙД пережила багато 
катаклізмів та криз, тож ми має-
мо досвід з подолання труднощів. 

У цей нестабільний час ви 
зможете покластися на стабіль-
ність нашої компанії, адже за-
безпечення безпеки, збережен-
ня робочих місць і вчасна ви-
плата орендної плати — це не-
похитні принципи нашого під-
ходу. 

Кожен із нас має зберігати 
спокій та робити свою справу. 
Тому вже зовсім скоро ми поч-
немо готуватись до посівної: на 
полях з’явиться сільськогоспо-
дарська техніка, і ми, як завж-
ди, вирощуватимемо хліб.

ВСЕВОЛОД  
КОЖЕМЯКО,

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР  
ГРУПИ АГРОТРЕЙД
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15 РОКІВ З ГРУПОЮ АГРОТРЕЙД
Своєрідний ювілей від
значили п’ятеро спів
робітників компанії. Ми 
щасливі, що в нашій ко
манді є люди, які при
йшли в АГРОТРЕЙД ще 
у 2006 році й з того часу 
разом допомогли зро
бити компанію такою, 
якою вона є сьогодні.



Група АГРОТРЕЙД завер-
шила збір кукурудзи. Най-
вищу врожайність компанія 

отримала в Чернігівській облас-
ті — 13 тонн з гектара. Це кращий 
показник по компанії за останні 
кілька років. 

«У Чернігівській області була 
велика кількість опадів, що пози-
тивно вплинуло на врожайність. 
На відміну від частини Сумської 
області: цей регіон потрапив під 
серпневу посуху, й частину вро-

жаю було втрачено», — розпові-
дає директор агропромислового 
департаменту Групи АГРОТРЕЙД 
Олександр Овсяник. 

Через снігопади роботи на по-
лях були затримані, проте завер-
шити збір вдалося до нового ро-
ку. АГРОТРЕЙД виконав план по 
збору кукурудзи.

У 2021 році Група АГРОТРЕЙД 
вирощувала кукурудзу на загаль-
ній площі 17,5 тисяч гектарів в 
Чернігівській, Сумській та Пол-
тавській областях. Нагадуємо, що 
агрохолдинг посіяв майже 30 ти-
сяч гектарів озимих культур.

Реагуючи на звернення місце-
вої влади та орендодавців, Група 
АГРОТРЕЙД надала техніку для чи-
стки доріг від снігу в селах, де пра-
цюють її підприємства. Так, співро-
бітники компанії допомогли очи-
стити понад 20 сіл Харківської, Чер-
нігівської та Сумської областей. 

«Наприклад, у селі Веселе Пу-
тивльської громади люди зверну-
лись й сказали, що дороги засипані 
снігом, через те пересуватися як на 
автомобілі, так і пішки, особливо 
для пенсіонерів, було важко. Під-
тримка громад є нашим пріорите-
том, тому одразу вивели сільсько-
господарську техніку й швидко на-
вели лад на дорогах», — розповідає 
директор ТОВ «Агріпорт-Норд» Во-
лодимир Маринич. 

Тепер місцеві мешканці зможуть 
без перешкод пересуватись як піш-
ки, так і автомобілем. 

ТОВ «Агріпорт-Норд», що входить до складу Групи АГРОТРЕЙД, 
забезпечив ліками та витратними матеріалами амбулаторії в Пу-
тивльській та Новослобідській громадах. 

Таке рішення керівництво підприємства ухвалило після отриман-
ня звернення депутатки Путивльської міської ради Ольги Бутової. 
У ньому вона попросила надати підтримку амбулаторіям в округах, 
де працює «Агріпорт-Норд», адже під час пандемії навантаження 
на них збільшилось в рази, а ліків не вистачає, щоб мати змогу на-
дати якісну допомогу. 

«Під час пандемії сільські амбулаторії особливо потребують під-
тримки, адже саме вони надають першу допомогу жителям громад. 
Тому, перш ніж придбати набори, ми поцікавились у співробітників 
амбулаторій, яких медикаментів та витратних матеріалів вони по-
требували», — сказав регіональний менеджер Ян Можейко. 

Кожна амбулаторія отримала однаковий набір, в якому є медич-
на сумка, ампульниця, електронний термометр, пульсоксиметр, 
медичні маски, шприци, ліки тощо. Їх отримали амбулаторії в селах 
Веселе, Мазівка, Стрільники та Козаче. Кожний такий набір обій-
шовся компанії приблизно в 5000 гривень. 

«Як соціально-відповідальна компанія, Група АГРОТРЕЙД 
завжди реагує на звернення людей щодо покращення їхнього жит-
тя в громаді або допомоги під час важких життєвих обставин. Коли 
ми дізналися про те, що в амбулаторіях немає елементарних засобів 
для надання екстреної допомоги, одразу прийняли рішення заку-
пити все необхідне», — додає директорка з операційної діяльності 
Групи АГРОТРЕЙД Олена Ворона. 
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ГРУПА АГРОТРЕЙД ЗАКІНЧИЛА РІК З НАЙКРАЩИМИ 
ПОКАЗНИКАМИ ВРОЖАЙНОСТІ КУКУРУДЗИ

ДОПОМОГАЄМО 
ДОЛАТИ СНІГОВІ ЗАМЕТИ

Найбільше зібрали 
на Чернігівщині.

Цього року зима тішить снігопадами,  
але замети потребують оперативних дій.

Група АГРОТРЕЙД вирощувала кукурудзу на загальній 
площі 17,5 тисяч гектарів

ДОБРІ СПРАВИ

Амбулаторії в 
селах Веселе, 
Мазівка, 
Стрільники 
та Козаче 
отримали 
однакові 
набори ліків

Співробітники компанії до
помогли очистити від снігу 
понад 20 сіл

Підтримка громад є пріоритетом для Групи АГРОТРЕЙД

ГРУПА АГРОТРЕЙД ПРИДБАЛА НАБОРИ ПЕРШОЇ 
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДЛЯ АМБУЛАТОРІЙ 
ПУТИВЛЬСЬКОЇ ТА НОВОСЛОБІДСЬКОЇ ГРОМАД



ДІАЛОГ З ГРОМАДОЮ 4

Святковий настрій дарував малю
кам та школярам Святий Миколай 
та вручав усім солодкі подарунки. 
Дорослі ж отримали від співробіт
ників компанії шампанське до  
новорічного столу.

ГРУПА АГРОТРЕЙД ПРИВІТАЛА ОРЕНДОДАВЦІВ 
ТА ЇХНІХ ДІТЛАХІВ З НОВИМ РОКОМ

с. Курінь (Чернігівська обл.)

с. Шелестове (Харківська обл.)

с. Розбишівка  
(Полтавська обл.)

с. Кіпті  
(Чернігівська обл.)

с. Нова Слобода 
(Сумська обл.)

с. Прохорське 
(Чернігівська обл.)

с. Мазівка (Сумська обл.) с. Олишівка (Чернігівська обл.)

смт. Золочів (Харківська обл.)

с. Веселе (Сумської обл.)

Група АГРОТРЕЙД зробила все  
можливе, щоб в населених пунк
тах, де працює компанія, панував 
святковий настрій під час ново
річних свят.
Працівники компанії прикрасили 17 ву-
личних ялинок в різних селах Харків-
ської, Сумської, Чернігівської та Полтав-
ської областей. Зелені дерева заввишки 
від 3 до 10 метрів перетворилися на но-
ворічних красунь. У деяких випадках на-
віть доводиться використовувати сіль-
ськогосподарську техніку, щоб дістатися 
до верхівки.

До речі, частину прикрас для новоріч-
них ялинок зробили співробітники ком-
панії власними руками.

«Вітання орендодавців зі святами — є однією з найприємніших частин нашої ро-
боти, і компанія завжди намагається подарувати людям найприємніші емоції. На-
ші орендодавці вже знають, що Група АГРОТРЕЙД завжди поряд з ними у свята 
та під час важливих подій у житті, і вони можуть розраховувати на нашу підтрим-
ку», — сказав директор департаменту земельних відносин Дмитро Садовський.

Привітання Групи АГРОТРЕЙД відбулися в усіх регіонах, де працює холдинг: 
Харківській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях. Загалом компанія 
привітала близько 14 000 орендодавців та 5 000 дітей.

с. Мазівка  
(Сумська обл.)

с. Халимонове  
(Чернігівська обл.)

с. Красилівка  
(Чернігівська обл.)

с. Олишівка  
(Чернігівська обл.)



«Податки від бізнесу, що 
працює на території грома-
ди, — це найголовніші над-
ходження, які наповнюють 
бюджет. Ці кошти йдуть на 
покращення життя місцевих 
жителів, оплату праці пра-
цівників бюджетних сфер то-
що. Тому перед новим роком 
ми вважали за необхідне по-
відомити про наші заплано-
вані податки, щоб керівники 
громад розуміли, на які кош-
ти вони зможуть розрахову-
вати», — пояснює директор-
ка з операційної діяльності 
Групи АГРОТРЕЙД Олена  
Ворона.

Загалом, компанія пра-
цює в 24 громадах, і їхній 
розвиток є пріоритетом для 
Групи АГРОТРЕЙД. Саме 
тому холдинг завжди нама-
гається збільшити надхо-
дження в місцеві бюджети. 
З цією метою керівництво 
Групи вирішило перевести 
підприємства на єдиний 
податок.

 Липоводолинська —  
 9,1 млн. грн.;
 Коломацька —  
 7 млн. грн.;
 Синівська —  
 6,5 млн. грн.;
 Путивльська —  
 6 млн. грн.;
 Шевченківська —  
 5,3 млн. грн.;
 Кіптівська —  
 5,3 млн. грн.;
 Нижньосироватська —  
 4,4 млн. грн.;
 Сергіївська —  
 4,2 млн. грн.;
 Комарівська —  
 4,2 млн. грн.;
 Плисківська —  
 4,1 млн. грн.; 
 Лютенська —   
 3,3 млн. грн.;
та інші.

«Вибирали книги до цього 
комплекту ретельно, адже 
важливо, щоб діти в селах 
мали можливість в доступ-
ній формі прочитати як 
про історію нашої країни 
та людей, які її прослав-
ляють, так і художні тво-
ри сучасних українських 
дитячих авторів», — ска-
зала директорка з опе-
раційної діяльності Гру-
пи АГРОТРЕЙД Олена  
Ворона. 

Серед книг є найкраще 
дитяче енциклопедичне 
видання 2021 року «Укра-
їна від первісних часів до 
сьогодення» та «Історії 
про життя 50 українців та 
українок», казкові «Хто 
творить Різдво» та «День 

усіх білок», класичні Гоме-
рові «Одіссея» та «Іліада» і 
«Козак Голота», та інші. 

«Наші читачі і особи-
сто я дуже задоволені по-

дарунком. Головне, що 
книжки подаровані біблі-
отеці, тож їх читатиме не 
одна дитина, а всі бажаю-
чі. Ними вже цікавляться, 
як учні молодших класів, 
так і більш старші дітла-
хи, які з особливим інте-
ресом роздивляються іс-

торичні видання. Викла-
дачі, в свою чергу, також 
переглянули книжки і од-
ноголосно сказали, що во-
ни всі дуже корисні для ді-
тей», — розповіла бібліо-
текарка Прохорської шко-
ли Софія Карнаух.

Дітлахи в бібліотеках 

вже з інтересом розгля-
дають нові книжки, а ми 
тішимось щасливими 
усмішками маленьких чи-
тачів, які тепер зможуть 
поринути в історичні роз-
повіді або казкові пригоди 
сучасної української літе-
ратури.
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КОМПАНІЯ ПОДАРУВАЛА БІБЛІОТЕКАМ 
НОВІ КНИЖКИ
30 шкільних та сільських бібліотек Хар
ківської, Полтавської, Сумської та Чер
нігівської областей отримали у подару
нок комплекти нових книжок від Групи 
АГРОТРЕЙД та Благодійного фонду 
«Україна ХХІ».

ГРУПА АГРОТРЕЙД ДОПОМАГАЄ ГРОМАДАМ 
ПЛАНУВАТИ СВІЙ БЮДЖЕТ

Співробітники Групи АГРОТРЕЙД розповіли, скільки податків компанія 
заплатить в бюджети громад

Школярі зможуть  
в доступній формі про
читати про історію  
нашої країни та людей, 
які її прославляють

Дітлахи в бібліотеках вже зацікавились новими книжками

Наприкінці 2021 року представники компанії завітали на бюджетні сесії громад, в яких працюють  
підприємства Групи, де розповіли скільки податків планують сплатити у наступному році.

Наступного  
року бюджети  
громад отримають 
наступні податки:



Фізична вага врожаю, що зібрала Група АГРОТРЕЙД за 2021 рік 
склала 348,9 тисяч тонн.

З них: 
 156,7 тисяч тонн кукурудзи;
 110,8 тисяч тонн пшениці;
 50 тисяч тонн соняшнику;
 13,1 тисяч тонн ріпаку;
 понад 10 тисяч тонн сої;
 5,6 тисяч тонн ячменю;
 1,4 тисяч тонн сорго;
та інші.

«Ми задоволені врожаєм зернових та олійних в 2021 році. Цьо-
му сприяли як достатня кількість опадів взимку та навесні, так і 
відпрацьовані нашими спеціалістами сучасні технології вирощу-
вання. Поступово ми вводимо в сівообіг нові культури, як-то сор-
го, жито та органічна озима спельта. Проте загалом посівна струк-
тура залишається без суттєвих змін. З огляду на кількість опадів 
цієї зими, маємо надію на гарний врожай і цього року», — сказав 
директор агропромислового департаменту Групи АГРОТРЕЙД 
Олександр Овсяник.

Загалом протягом 2021 ро-
ку АГРОТРЕЙД реалізував 
близько 25 соціальних проєк-

тів. Зокрема було відновлено «Гро-
мадотворець», який довелося при-
зупинити через пандемію. 

«“Громадотворець  дає можли-
вість людям реалізувати за кошти 
Групи АГРОТРЕЙД необхідні про-
єкти, які вони вважають найваж-
ливішими для громади села. Ми 
хочемо, аби люди особисто впли-
вали на зміни і бачимо, як пози-
тивно мешканці села сприймають 
Громадотворець», — розповідає 
директорка з операційної діяльно-
сті Групи АГРОТРЕЙД Олена Во-
рона. 

Група АГРОТРЕЙД реалізувала 
вісім проєктів у восьми селах на 
загальну суму 400 тисяч гривень. 
У кожному з населених пунктів 
жителі шляхом голосування са-
мі визначили, яка з поданих ни-
ми ідей буде профінансована ком-
панією у розмірі 50 тисяч гривень. 
Серед них: музична апаратура в 

будинок культури, ремонт в шкіль-
ній їдальні, меблі в дитячий садо-
чок, огорожа біля амбулаторії, во-
лейбольне поле зі штучним по-
криттям, роторна косарка, сверд-
ловина на воду та оснащення для 
фельдшерського пункту. У 2022 ро-
ці «Громадотворець» запланований 
ще в 10 селах.

Група АГРОТРЕЙД не залиша-
лась осторонь проблем тих гро-
мад, в яких «Громадотворець» не 
відбувався. Так, компанія вже 
кілька років підтримує футболь-
ну команду Кіптівської громади 
«Агротрейд-Прогрес» та попов-
нила колекцію музею в Олишів-
ці Чернігівської області старовин-
ною скринею, долучилася до ре-
монту терапевтичного відділення 
Золочівської лікарні в Харківській 
області, подарувала пожежний ав-
томобіль селу Мазівка в Сумській 
області, допомогла зробити ремонт 
в клубі села Прохори Чернігівської 
області, виділивши на це 100 тисяч 
гривень. 

Іншою складовою соціаль-
ної відповідальності Групи 
АГРОТРЕЙД є допомога орендо-
давцям. Компанія завжди намага-
ється покращити та вдосконали-
ти програми підтримки пайовиків. 
Так, АГРОТРЕЙД впровадив до-
даткові виплати під час пандемії, 
а також без зволікань виплачує 
орендну плату наперед у разі тяж-
кого захворювання або складних 
життєвих ситуацій. Тепер орен-
додавці у разі екстренної ситуації 
можуть отримати орендну плату за 
три роки вперед. Гроші на картку 

вони отримають протягом трьох 
робочих днів. Також компанія бе-
ре на себе витрати при оформлен-
ні спадщини. 

«Ми розуміємо, що коли стаєть-
ся біда, підтримка потрібна якомо-
га швидше і для нас важливо, щоб 
люди не відчували себе покину-
тими під час життєвих труднощів. 
Тому намагаємось надавати під-
тримку якомога швидше», — ска-
зала Олена Ворона. 

Так, протягом року АГРОТРЕЙД 
виплатив орендодавцям 4,8 міль-
йона гривень.
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ПІДТРИМУЄМО ГРОМАДИ, ДОПОМАГАЄМО ЛЮДЯМ, — 
ГРУПА АГРОТРЕЙД РОЗШИРЮЄ МОЖЛИВОСТІ  
СВОЇХ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЄКТІВ

ГРУПА АГРОТРЕЙД ЗІБРАЛА МАЙЖЕ  
350 ТИСЯЧ ТОНН ЗЕРНОВИХ ТА ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР

Мільйон гривень — на соціальні проєкти  
та майже 5 мільйонів гривень — сума позик 
орендодавцям. Такі результати соціальної  
роботи Групи АГРОТРЕЙД у 2021 році, якій 
компанія приділила особливу увагу.

Агрохолдинг додав до сівозміни три нові куль
тури: сорго, жито та органічну озиму спельту.

Посівна структура компанії залишається без суттєвих змін

АГРОНОВИНИ



Це стало можливим в рамках 
проєкту «Громадотворець», 
що Група АГРОТРЕЙД 

провела в селі. Мешканці самі за-
пропонували ідеї, які б вони хотіли 
реалізувати за кошт компанії, най-
більше людей підтримали «при-
дбання нової косарки та сніговід-
валу». Згодом сніговідвал виріши-
ли замінити на допомогу в прове-
денні ремонту амбулаторії. 

Група АГРОТРЕЙД реалізує 
проєкт «Громадотворець» спіль-
но з Благодійним фондом «Украї-
на ХХІ» з 2018 року. Завдання кон-

курсу — налагодити взаємодію між 
громадою і бізнесом та залучити 
людей до вирішення місцевих про-
блем. За роки існування «Громадо-
творця» компанія допомогла оно-
вити водогони, ремонтувати освіт-
лення, створювати центри дозвілля 
та проводити ремонти в школах і 
дитсадках, й багато іншого в Хар-
ківській, Полтавській, Чернігів-
ській та Сумській областях.

У 2022 році «Громадотворець» 
відбудеться ще у 11 селах Харків-
ської, Полтавської, Чернігівської 
та Сумської областей.

Бій під Крутами набув для 
українців символічного зна-
чення, став прикладом ге-

роїзму і жертовності молодого по-
коління в боротьбі за незалежну  
Україну.

29 січня 1918 року на залізничній 
платформі в Крутах до 520 україн-
ських вояків і студентів з 16 кулеме-
тами та однією гарматою дали бій 
росіянам, які мали десятикратну 
перевагу в живій силі, бронепотя-
гах та артилерії.

Бій під Крутами тривав близько 
шести годин, у ньому загинули від 
70 до 100 бійців з української сто-

рони. Втрати більшовицьких військ 
тоді сягнули 300 людей. Понад 30 
українських студентів потрапили в 
полон. «Червоні» катували і страти-
ли більшість з них. 

Бій закінчився організованим 
відступом українських частин на 
потязі, проте українці затримали 
росіян на чотири дні, що дало змогу 
укласти Берестейський мирний до-
говір — по суті перший міжнарод-
но-правовий акт, який визнав УНР 
суб’єктом міжнародного права.

Договір передбачав припинення 
воєнних дій, визначення західних 
кордонів України, встановлення 

дипломатичних відносин, обумов-
лював засади торговельних відно-
син, обміну військовополонени-
ми й інтернованими. Головне – за 
Брест-Литовським мирним дого-
вором між більшовицькою Росією 
та Четверним союзом (Німеччина, 
Австро-Угорщина, Туреччина, Бол-
гарія) Україна ставала незалежною 
державою.

Згодом українські війська, під-
тримувані німецькими та австро-у-
горськими, розпочали звільнення 
території України від більшовиків. 
У квітні 1918 року практично вся 
територія України була звільнена 
з-під російської окупації. Отже, бій 
під Крутами став боєм за майбутнє 
України.

У березні 1918 року мирний дого-
вір із країнами Четвертного союзу 
підписала делегація Російської Со-
ціалістичної Федеративної Радян-
ської Республіки. Росіяни зобов’я-
зувались визнати право українсько-

го народу на самовизначення, за-
конність влади Центральної Ради на 
території України, вивести з терито-
рії України свої війська, припинити 
будь-яку агітацію і пропаганду про-
ти уряду УНР. Сучасні Донеччина, 
Дніпропетровщина, Харківщина, 
Миколаївщина і Херсонщина були 
у складі української держави. 

Тоді в Києві було створено комі-
сію для вивчення обставин бою і 
пошуку тіл загиблих. Її члени виїха-
ли в Крути, де за допомогою місце-
вих мешканців знайшли тіла хлоп-
ців, розстріляних у полоні, і при-
везли їх до Києва для урочистого 
перепоховання на Аскольдовій мо-
гилі. Церемонія пройшла вулицями 
міста. В цей день з фасаду будівлі 
Центральної Ради було збито дво-
голового орла – символ старої Ро-
сійської імперії.

За матеріалами Українського 
інституту національної пам’яті.
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БІЙ ПІД КРУТАМИ.  
ЯК ЮНАКИ ЗАХИСТИЛИ УКРАЇНУ

«ГРОМАДОТВОРЕЦЬ» В СЕЛІ ХАЛИМОНОВЕ ВИКОНАНО!

29 січня 2022 року виповнилася 104та 
річниця бою під Крутами, який відбув
ся під час російськоукраїнської війни 
між українськими військовими курсан
тами та студентами і московсько 
більшовицькими військами. 

Завдяки Групі АГРОТРЕЙД у селі Халимонове Черні
гівської області з’явилася нова косарка та відремон
товано амбулаторію.

Похорон героїв, що полягли в бою під Крутами 30 січня 1918 р.

Жителі села Халимонове самостійно вирішили, який проєкт 
має отримати фінансування від компанії

ДОБРІ СПРАВИ

kruty.org.ua

old.uinp.gov.ua



ТРАКТОРИСТИ  
НА ВАЖКІ ТРАКТОРИ ТА МТЗ
с.Курінь, Ніжинський  

р-н, Чернігівська обл.

Тел.: 050-430-39-06

СИСТЕМНИЙ  
АДМІНІСТРАТОР
ТОВ «Ворожбянський КХП»

м. Ворожба, Білопільський  

р-н, Сумська обл.

Тел.: 067-555-13-26

ВОДІЇ КАТЕГОРІЙ С, Е
с.Курінь, Ніжинський  

р-н, Чернігівська обл.

Тел.: 050-430-39-06

Дізнавшись про траге-
дію, компанія одразу 
виділила матеріальну 

допомогу для родини. Не за-
лишились осторонь і колеги 
Володимира, які теж зібрали 
кошти та передали постраж-
далим на лікування.

На сьогодні життю по-
страждалих вже нічого не 
загрожує. Поки що Воло-
димир не може вийти на 
роботу, адже триває процес 
відновлення, але він напи-
сав листа з подякою компа-
нії. Ми наводимо його сло-
ва та бажаємо скорішого 
одужання. 

«Безмежно вдячні та до-
земний уклін усім працівникам 
СТОВ «Доч-Хліб» та ТОВ 
«Чернігівський елеватор», ди-
ректору елеваторів Геннадію 
Гамбалю, директору виробни-
чо-технічного департаменту 
Костянтину Вороні, які під-
тримували нас морально і фі-
нансово у тяжку годину. 

Нехай ваше добро поверта-
ється до вас сторицею,а біда 
оминає ваші оселі». 

Володимир Купченко,  
водій 
ТОВ «Чернігівський  
елеватор»
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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: №963

ВОДІЙ  
БЕНЗОЗАПРАВНИКА

с.Курінь, Ніжинський  

р-н, Чернігівська обл.

Тел.: 050-430-39-06

АГРОНОМ
с.Суха Грунь, Роменський  

р-н, Сумська обл.

Тел.: 067-555-13-26

ФАХІВЕЦЬ  
З ОБЛІКУ БАНКУ  

ЗЕМЛІ
с.Суха Грунь, Роменський  

р-н, Сумська обл.

Тел.: 067-555-13-26

Водій ТОВ «Чернігівський елеватор», що входить до складу компанії, Володимир 
Купченко разом з дружиною постраждали в жахливій автокатастрофі, яка сталася  
7 грудня біля села Брусилів Чернігівської області і забрала життя 13 людей.Володи
миру та його дружині пощастило опинитися серед семи пасажирів маршрутки, які 
вижили, проте вони зазнали значних ушкоджень.

ГРУПА АГРОТРЕЙД ДОПОМОГЛА  
ПОСТРАЖДАЛОМУ В ДТП  
СПІВРОБІТНИКУ З ЛІКУВАННЯМ

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

МЕХАНІК
с.Мазівка, Конотопський  

р-н, Сумська обл.
Тел.: 067-555-13-26

Володимир Купченко з дружиною


