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ГРУПА АГРОТРЕЙД НА ПЕРЕДОВІЙ  
АГРАРНОГО ФРОНТУ КРАЇНИ

КОМПАНІЯ ПІДТРИМАЛА АМБУЛАТОРІЇ  
В ГРОМАДАХ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГРУПА АГРОТРЕЙД ДОПОМАГАЄ 
ЗСУ ТА ТЕРОБОРОНІ

«ПРОБЛЕМУ УКРАЇНСЬКОГО 
ЕКСПОРТУ БЕЗ ПОРТІВ  
НЕ ВИРІШИТИ» 
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Набори ме-
дикаментів 
отримали 
медичні пра-
цівники в се-
лах Курінь, 
Сиволож, 
Шаповалів-
ка, Халимо-
нове та Про-
хори.

Із початком повномасш-
табного вторгнення Росії в 
Україну в світі почали обго-
ворювати ризик глобальної 
продовольчої кризи. Наша 
країна стабільно входить до 
п’ятірки провідних світових 
експортерів зернових і зер-
нобобових.

Ми — свідки найскладнішої боротьби за врожай в історії  
незалежної України.

с. 2

с. 5
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ВІТАЮ, СИЛЬНИЙ 
НАРОДЕ ВІЛЬНОЇ 
КРАЇНИ! 

Уже чотири місяці ми живемо в 
умовах повномасштабної війни 

з росією. Ворожі ракети обстрілюють 
українські міста, окупанти руйнують 
інфраструктуру та життя українців. 
Щодня гинуть люди, і важко усвідоми-
ти, що все це відбувається в центрі су-
часної Європи.

Я хочу звернутися до кожного нашо-
го співробітника і орендодавця й ви-
словити свою вдячність за те, що ви не 
зламалися під навалою загарбників. 
Ви, навпаки, вкотре довели, що в кож-
ному українцеві тече козацька кров. 
Багато хто з вас ще 24 лютого пішов 
до військомату й одразу вирушив на 
фронт або став до лав територіальної 
оборони. Хтось став волонтером — зби-

рав й привозив гуманітарну допомогу, 
евакуював людей із зон бойових дій, а 
хтось передав усі заощадження на під-
тримку ЗСУ. Кожен з вас робить важ-
ливу справу: і ті, хто зараз зі зброєю в 
руках захищає Україну, і ті, хто продов-
жує працювати та сплачувати податки 
в бюджет й підтримує економіку. 

Група АГРОТРЕЙД теж зробила все, 
щоб продовжити працювати, зберегти 
робочі місця і забезпечити країну вро-
жаєм, хоча частина наших земель досі 
в окупації.

Знаю, що кожному з вас дуже важко. 
Але пам’ятайте: всі війни врешті-решт 
закінчуються. А ця обов’язково закін-
читься нашою перемогою.  

Слава Україні!

ВСЕВОЛОД  КОЖЕМЯКО, 
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР   

ГРУПИ АГРОТРЕЙД

ГЕРОЇ — СЕРЕД НАС! ГРУПА АГРОТРЕЙД 
ДОПОМАГАЄ ЗСУ 
ТА ТЕРОБОРОНІ

60 співробітників Групи АГРОТРЕЙД боронять Україну від 
російських окупантів. Більшість вступили до лав ЗСУ або 
місцевих ТРО, ще 14 — долучились до харківського добро-
вольчого формування «Хартія». Серед них трактористи і 
механіки, юрисконсульти і слюсарі, водії та інженери, фа-
хівці з економічної безпеки і топ-менеджери. 

Дехто з цих сміливців й раніше стояв на 
захисті своєї землі, а деякі — вперше взяли 
зброю. Кожен з них спеціаліст свого про-
філю та до повномасштабного вторгнення 
забезпечував злагоджену роботу компанії. 
Тепер вони мають одне спільне завдання 
— вибити ворога з України, адже це єдина 
умова повернення в мирне життя. 

Пишаємось, що саме такі люди пліч- 
о-пліч працюють з нами, та вдячні, їм за те, 
що поки вони на передовій, ми можемо пра-

цювати й вирощувати майбутній врожай.
Також понад 80 орендодавців Групи 

АГРОТРЕЙД та їхніх родичів стали на за-
хист України. 

І хоча сьогодні в жодному куточку Укра-
їни не можна бути в повній безпеці, але 
саме завдяки нашим героям ми відчуває-
мо надійний захист. Бажаємо захисникам 
повернутися додому здоровими та неуш-
кодженими, а ми в свою чергу подбаємо 
про хліб для України.

З початку повномасштабного вторгнення 
російської федерації в Україну, наша компа-
нія одразу почала підтримувати армію. Зо-
крема й забезпечуючи військових автотран-
спортом.

Загалом Група АГРОТРЕЙД надала на по-
треби армії 20 транспортних засобів з влас-
ного автопарку: 16 — на потреби ЗСУ, а 4  — 
місцевим ТРО. Серед них як легкові, так і 
вантажні автомобілі.

Продовжуємо вірити в ЗСУ та чекати на 
нашу перемогу!

Група АГРОТРЕЙД під-
тримує своїх орендо-
давців, які наразі захи-
щають нашу країну від 
окупантів. Так, житель 
села Халимонове Чер-
нігівської області Олег 
Дорошенко, який нещо-
давно був мобілізова-
ний, отримав від компа-
нії бронежилет. 

Сподіваємось, скоро  
всі наші захисники  
повернуться додому  
з перемогою!

Компанія допомагає  
в забезпеченні армії автомобілями
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ГРУПА АГРОТРЕЙД НА ПЕРЕДОВІЙ 
АГРАРНОГО ФРОНТУ КРАЇНИ
Ми — свідки най-
складнішої бо-
ротьби за врожай 
в історії незалеж-
ної України.

Група АГРОТРЕЙД за-
вершила посівну в усіх 

чотирьох регіонах при-
сутності: Сумській, Чер-
нігівській, Полтавській 
та Харківській областях. 
Тут відбувались або все ще 
тривають бойові дії. Тож 
без перебільшення можна 
сказати, що наші співро-
бітники стали учасниками 
найнапруженішої бороть-
би за врожай.

«З самого початку пов-
номасштабної війни наші 
плани постійно змінюва-
лися. Управління здійсню-
валось оперативно, відпо-
відно до доступу до полів, 
можливостей співробіт-
ників, постачальників та 
підрядників виконувати 
свої зобов’язання, — не 
було жодного стандарт-
ного рішення, яке можна 
було б застосувати зараз, 
— розповідає директорка 
з операційної діяльності 

Групи АГРОТРЕЙД Оле-
на Ворона. — Доводилось 
працювати з людьми дуже 
тісно, допомогати знайти 
рішення коли немає одно-
значних відповідей і немає 
можливості гарантувати 
безпеку. Ми оперативно 

знаходили та запроваджу-
вали нові методики, щоб 
не наражати людей на не-
безпеку. Адже з першого 
дня головними нашими 
завданнями було зберегти 
життя людей та провести 
посівну на максимальній 
території, з чим ми успіш-
но впорались».  

Труднощі, з якими 
зіштовхнулася компанія, 
не схожі ні на що, з чим 
доводилось працювати ра-
ніше: заміновані поля та 
дороги, снаряди, збої в по-
ставках через бойові дії, а 
також ймовірність обстрі-
лів, які можуть відбутися в 
будь-який момент. Голов-
ними помічниками в робо-
ті аграріїв тепер є не лише 
трактори та сівалки, але й 
сапери. 

Хроніка та географія 
цьогорічної посівної не-
розривно пов’язана з су-
противом російській ар-
мії. З першого дня війни по 
полях Групи АГРОТРЕЙД 
поїхали ворожі танки та 
техніка. 

Один з найбільших ви-
кликів за цей час постав 

перед компанією, коли 
почалися бої в Лебедині, 
Сумської області. Росіяни 
почали хаотично бомбити 
місто, снаряди прилітали 
в житлові будинки. Водно-
час там знаходився склад 
із хімією для декількох 
кластерів, в який будь-якої 
миті могла влучити во-
рожа бомба. Незважаючи 
на смертельну небезпеку, 
в короткі проміжки між 
обстрілами, працівники 
АГРОТРЕЙДу з Гадяча, 
Полтавської області, ви-
везли хімію зі складів, щоб 
забезпечити цьогорічний 
врожай. 

Важкі бої відбувались 
на Чернігівщині. Поля в 
цьому регіоні були у най-
складнішому стані: вони 
були буквально усипані 
снарядами, уламками, ка-
сетними бомбами та не-
розірваними ракетами. 
Ворог замінував польові 
дороги. І тому, окрім труд-
нощів з обробкою полів, 
аграрні війська ризикува-
ли навіть тоді, коли хотіли 
до них доїхати.  

«Окупанти стріляли і 

постійно змінювали міс-
це розташування. Інфор-
мацію про їх пересування 
ми одразу передавали ЗСУ. 
Працювати на полі було 
небезпечно, адже наші 
землі знаходяться недале-
ко від Чернігова, де були 
запеклі бої. Але як тільки 
окупанти їх покинули, ми 
набрали сміливців і разом 
із ЗСУ поїхали знешкоджу-
вати снаряди», — розпові-
дає старший агроном клас-
теру В’ячеслав Таран.

На очистку полів компа-
нії від снарядів окупантів 
на Чернігівщині знадобив-
ся майже місяць. 

А ось в громадах Сумської 
області, які знаходяться на 
кордоні з Росією, ворожі 
танки та техніка пішла по-
лями Групи АГРОТРЕЙД з 
першого дня війни.

«Ми її навіть порахува-
ли: з одного боку йшли 
близько 120 одиниць, а 
з іншого — близько 130. 
Одна колона направлялась 
на Київ, інша — в сторону 
Сум. Весь час був страшен-
ний гул та стрілянина, — 
розповідає директор ТОВ 
«Агріпорт-Норд»  Володи-
мир Маринич. — Першо-
чергово ми почали дума-
ти, що робити з паливом, 
адже за ним могли прийти 
окупанти. Ми заправляли 
всі бензовози, всю техніку, 
щоб максимально змен-
шити рештки в сховищах, 
і були готові підірвати те, 
що залишилось в будь-
який момент, тільки б воно 
не дісталось ворогу». 

На цих територіях до ос-
таннього не було зрозумі-
ло, чи можна буде почати 
польові роботи, але в ос-
танній момент все вдало-
ся.

Що стосується Харків-
ської області, то там ча-

стина земель, які обробляє 
компанія, нині під оку-
пацією: в Золочівському 
районі тривають нещадні 
бої, Куп’янський напря-
мок теж заблокований. На 
цих полях посівну прово-
дити не будуть.  

На тій же частині полів 
Групи АГРОТРЕЙД в Хар-
ківській, Сумській і Пол-
тавській областях, які не 
потрапили під обстріли, 
посівна та обробіток ґрун-
ту під озимими відбулися 
за планом. Але і тут дово-
дилось щодня вирішува-
ти ряд непередбачуваних 
проблем: «Наприклад, 
постачальники, які мали 
забезпечити нас добрива-
ми, не змогли цього зро-

бити. Тому доводилось в 
авральному порядку шу-
кати нових», — розповів 
директор агропромисло-
вого департаменту Групи 
АГРОТРЕЙД Олександр 
Овсяник. 

Воєнні часи диктують 
нові, смертельно небез-
печні виклики. Але тепер 
кожний сантиметр укра-
їнської землі осмислений 
по-новому: з якими запа-
лом, силою та вірою він за-
хищається і відвойовуєть-
ся нашими захисниками, з 
такими цінностями і засія-
ний — заради хлібу на сто-
лах українців цього року.
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ПІДТРИМУЄМО ОРЕНДОДАВЦІВ  
НА ЧЕРНІГІВЩИНІ

КОМПАНІЯ ДОПОМОГЛА ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ  
В СЕЛАХ СУМСЬКОЇ ТА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ

ГРУПА АГРОТРЕЙД ЗАБЕЗПЕЧИЛА 
ОРЕНДОДАВЦІВ У КОЛОМАЦЬКІЙ 
ГРОМАДІ ГУМАНІТАРНОЮ ДОПОМОГОЮ

Група АГРОТРЕЙД забезпе-
чив орендодавців сіл Шапо-

валівка, Курінь, Халимонове, 
Сиволож, Прохори, Бересто-
вець, Вертіївка, Дримайлівка, 
Комарівка та Красносільське, 
Чернігівської області, борош-
ном вищого ґатунку. Загалом 
компанія виділила понад 30 
тонн такої гуманітарної допо-
моги — по 10 кілограм на люди-
ну.

«Ми розуміємо, з якими 

складнощами зіткнулися 
люди під час війни, багато хто 
втратив роботу, тому Група 
АГРОТРЕЙД, як соціально-від-
повідальний бізнес, вважає за 
необхідне підтримати своїх 
орендодавців у цей нелегкий 
час», — сказав регіональний ме-
неджер Ян Можейко.

Окрім орендодавців компанії, 
борошно також отримали ро-
дини тих, хто наразі боронить 
Україну в складі ЗСУ.

Її отримали орендодавці, які 
мають маленьких дітей або ону-
ків, а також місцеві співробіт-
ники АГРОТРЕЙДу. 

«Одне з найголовніших наших 
завдань сьогодні — це підтрима-
ти людей в складний час. Дехто 
втратив роботу, до багатьох з 
них приїхали родичі з зон бойо-
вих дій і теж потребують допо-
моги. Тому Група АГРОТРЕЙД, 
як соціально-відповідальна 
компанія не може залишитись 

осторонь», — розповідає дирек-
тор департаменту земельних 
відносим Дмитро Садовський. 

Загалом гуманітарні набори 
від компанії в Коломаку отри-
мали понад 100 людей.

Раніше на прохання Групи 
АГРОТРЕЙД в Центр гумані-
тарної допомоги Коломацької 
громади благодійний фонд «Я 
Майбутнє України» з Чернівців 
передав продуктові набори та 
засоби гігієни. Загалом компанія виділила понад 30 тонн борошна

Допомогу отримали орендодавці,  
які мають маленьких дітей або онуків

«Гуманітарка» складалась з дитячих товарів: 
харчування, іграшок, тощо.

Так, компанія підтримала родини з Харкова, Трос-
тянця та Охтирки, які переїхали в села Саї та Розби-
шівка.

«Ми дізналися, що ці родини переїхали в села, 
де працюють наші підприємства, тому вирішили 
надати їм адресну допомогу. Ці люди дуже багато 
втратили, тому, як соціально-відповідальний біз-
нес, ми не могли відвернутися від цієї верстви насе-
лення», — розповідає заступниця директора з соці-
альних питань Наталя Яцун.

Переселенці отримали продуктові набори, а ро-
дини з маленькими дітьми — підгузки, дитяче хар-
чування та засоби дитячої гігієни. Загалом таку 
допомогу отримали 11 родин. Також днями Гру-
па АГРОТРЕЙД передала гуманітарну допомогу в 
Охтирку та Тростянець Сумської області.

З початку повномасштабної війни 
ще одним напрямком роботи  
Групи АГРОТРЕЙД стала допомога 
переселенцям. 

11 родин-переселенців отримали гуманітарну допомогу від АГРОТРЕЙД



5 ДУМКА ЕКСПЕРТА

«ПРОБЛЕМУ УКРАЇНСЬКОГО ЕКСПОРТУ БЕЗ ПОРТІВ НЕ ВИРІШИТИ», — 
директор департаменту зовнішньої торгівлі Групи АГРОТРЕЙД Андрій Бут

АСОРТИМЕНТ НАСІННЯ AGROSEEDS ПОПОВНИВСЯ НОВИМ 
ГІБРИДОМ ТА НАЛІЧУЄ БЛИЗЬКО 30 НАЙМЕНУВАНЬ

Із початком повномасштабного 
вторгнення Росії в Україну в сві-
ті почали обговорювати ризик 
глобальної продовольчої кризи. 
Наша країна стабільно входить 
до п’ятірки провідних світових 
експортерів зернових і зерно-
бобових, а у 2021 році внесок 
України до світового продо-
вольчого ринку був еквівалент-
ним забезпеченню харчуван-
ням близько 400 млн осіб. 

Директор департаменту зовнішньої торгів-
лі Групи АГРОТРЕЙД Андрій Бут розпові-

дає про складнощі експорту, з якими зіткну-
лись українські виробники після 24 лютого. 

«До початку повномасштабної війни близь-
ко 90% експорту українського зерна припада-
ло на морські порти Одеси, Миколаєва, Марі-
уполя, Бердянську, Херсону. У перші дні війни 
все буквально зупинилося. Потяги, які їхали 
із зерном до Миколаєва та Одеси просто ста-
ли. Наприклад, у нас в дорозі застрягли понад 
6500 тонн кукурудзи. 

Коли перший шок минув, трейдери почали 
перенаправляти вагони до західних кордонів 
України, а звідти — в європейські порти. Зав-
дяки такому перенаправленню вантажів, у 
квітні вдалося експортувати лише 1,2-1,3 міль-

йона тонн. Це при тому, що до війни через 
порти звичним обсягом експорту для України 
було 5-6 мільйонів тонн на місяць. Тобто за 
теперішніх умов нам вдається експортувати 
в п’ять разів менше. З таким темпом відван-
таження, тільки щоб вивезти кукурудзу, якої 
в Україні лишається ще близько 10-11 мільйо-

нів тонн, знадобиться рік. У нас немає стільки 
часу, бо за кілька місяців треба буде експорту-
вати новий врожай. 

Наразі трейдери намагаються продати та 
експортувати якомога більше зерна, щоб 
звільнити елеватори. Через логістику стався 
сильний розрив цін: в Україні зерна багато, 
тому воно дешеве. А зовнішні ринки відре-
агували інакше, адже поставки з України 
зменшилися в рази, до цього додалися по-
боювання затяжної війни та продовження 
блокади портів, і в результаті — ціни на ку-
курудзу та пшеницю на зовнішніх ринках 
підскочили.

Якщо у виробника була можливість посіяти 
сою чи соняшник замість кукурудзи, він мав 
це зробити, бо це культури з меншою врожай-
ністю, але високою маржинальністю. Тому що 
стратегічна мета логістики зараз — це вико-
ристовувати по максимуму наявні потужності 
і, зменшивши вал зерна, який потрібно пере-
везти, задовольнити потребу продажу більшої 
кількості виробників.

Але проблему українського експорту без 
портів не вирішити. В іншому випадку за все 
заплатить український фермер — тим, у кого 
немає запасу міцності тримати зерно на скла-
дах рік або й більше, низькі темпи експорту 
нового врожаю завдадуть суттєвих проблем. 

Фермери почали більше  
вирощувати сою.

Група АГРОТРЕЙД має власний асорти-
мент насіння Agroseeds, який складається 
з близько 30 сортів кукурудзи, соняшни-
ка, озимої пшениці, сої та ячменю. Цього 
року лінійка насіння поповнилася новим 
гібридом кукурудзи Фаталь з ФАО 240, який 
відрізняється пластичністю та вологовід-
дачею, й відмінно зарекомендував себе на 
ринку.  

«Фермери віддають перевагу перевіре-
ним гібридам, проте серед аграріїв спо-
стерігається тенденція щодо збільшення 
асортименту вирощуваних культур. На-
приклад, багато хто почав вирощувати 
сою», — розповідає керівник відділу реа-
лізації насіння Групи АГРОТРЕЙД Сергій 
Макаренко.

Група АГРОТРЕЙД розширила геогра-
фію продажу насіннєвого матеріалу цен-
тральними та північними регіонами. Так, 

на Львівщині користується попитом ярий 
ячмінь. Гібриди соняшника Равелін та ку-
курудзи Плевен популярні на Кіровоград-

щині, а соняшник купують в Житомирську 
область. Традиційно насінням Agroseeds 
засіваються полі й на сході країни. 

Фермери віддають перевагу перевіреним гібридам
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КОМПАНІЯ ПІДТРИМАЛА АМБУЛАТОРІЇ  
В ГРОМАДАХ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

«У Чернігівському регіоні відбувались запеклі бої, але зараз, на 
щастя, громади відновлюють життя: в магазинах з’являють-
ся продукти, люди повертаються в свої домівки, але медика-
ментів в амбулаторіях бракує. Тому старости сіл звернулись 
до компанії за допомогою, і ми залюбки відгукнулися. Перед 
тим, як купувати медикаменти, спочатку дізнались, які саме 
ліки потрібні, так і сформували списки», — розповідає регіо-
нальний менеджер Групи АГРОТРЕЙД Ян Можейко.

Серед переліку ліків є знеболювальні, жарознижуючі, про-
тизапальні, протипростудні препарати, ліки для серцево-су-
динних захворювань, гормони для щитоподібної залози, кра-
плі для носа та очей, антисептики та інші. Загалом компанія 
витратила на придбання наборів 35 тисяч гривень.

Набори медикаментів отримали медичні 
працівники в селах Курінь, Сиволож,  
Шаповалівка, Халимонове та Прохори.

Компанія забезпечила села ліками

Цього року весняна оранка користувалась особливим попитом

АГРОТРЕЙД ДОПОМАГАЄ ОРЕНДОДАВЦЯМ СУМСЬКОЇ  
ТА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ ВИРОСТИТИ ВЛАСНИЙ ВРОЖАЙ

«Таку послугу ми надаємо щороку, і ця весна не стала виклю-
ченням незважаючи на всі труднощі. Адже ми розуміємо, на-
скільки людям важливо в сьогоднішній ситуації мати змогу 
забезпечити себе продуктами харчування з власної земельної 
ділянки», — розповіла заступниця директора з соціальних пи-
тань Групи АГРОТРЕЙД Наталя Яцун.

Співробітники компанії зорали понад 400 гектарів городів у 
селах Нижня Сироватка, Подільки, Саї, Русанівка, Суха Грунь, 
Коровинці, Пристайлове, Червлене, Лебедин, Кам’яне, Розби-
шівка, Панасівка, Берестівка та Лисівка. 

Також оранку виконали в селах Мазівка, Воронівка, Новосло-
бідське, Веселе, Погаричі, Ревякине, Стрільники, Почепці, Ро-
тівка та місті Путивль, обробивши 36 гектар.

Трактори компанії виконали весняну  
оранку на городах пайовиків.



Під обстріли потрапили 
поля компанії в Сумській 
та Чернігівській облас-

тях. Там були запеклі бої, після 
яких залишилось багато снарядів, 
в тому числі нерозірваних. 

Щоб водночас прискорити 
процес та гарантувати безпеку 
людей, було прийнято рішення 
додавати інформацію про міс-
цезнаходження снарядів в систе-
му супутникового моніторингу 
Cropwise. Працівники Групи 
АГРОТРЕЙД разом із військо-
вими оглядали поля в пошуках 
вибухонебезпечних предметів. 
Звіти огляду та фото з геолока-
цією знайдених снарядів співро-
бітники компанії передавали до 

IT-департаменту, який, в свою 
чергу, додавав червоні мітки в 
систему.

«Ми не виїжджали працювати 
на поле, доки не будуть знешкод-
жені всі снаряди та ракети, проте 
впровадження цієї системи до-
помогло нам значно прискорити 
процес очищення полів від улам-
ків. Адже, коли сапери підрива-
ли снаряд, нам не потрібно було 
вдруге робити повноцінний огляд 
поля в пошуках залишків  — ми 
точно знали, куди нам слід їха-
ти»,  — розповідає головний тех-
нолог чернігівського кластеру 
В’ячеслав Таран. 

Наразі всі поля компанії  
очищені від снарядів, і на них  

відбулися польові роботи. На це 
знадобився місяць плідної роботи 

військових та співробітників Гру-
пи АГРОТРЕЙД.

7 АГРОНОВИНИ

ОПЕРАТИВНІ І СУЧАСНІ РІШЕННЯ ДОПОМОГЛИ  
В НАЙКОРОТШІ ТЕРМІНИ ОЧИСТИТИ ПОЛЯ ВІД СНАРЯДІВ

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬЯК ОКУПАНТИ КИНУЛИ ЧОТИРИ ТАНКИ  
НА ПІДПРИЄМСТВІ ГРУПИ АГРОТРЕЙД

Місцезнаходження кожного снаряду співробітники зано-
сили в систему супутникового моніторингу Cropwise

Українська земля — для національного врожаю, 
але після численних російських атак стала  
всіяна ворожою зброєю.

В бою за Україну загинув колишній 
співробітник Групи АГРОТРЕЙД Дмитро 
Плахута.

Дмитро працював в нашій компанії протягом чотирьох 
років на посаді фахівця з економічної безпеки. 

За освітою — прикордонник, у 2014 році з початком АТО 
одразу добровільно мобілізувався в прикордонні війська і 
протягом року служив на Донбасі. 

З початком повномасштабної війни Дмитро вже 26-го 
лютого вступив до лав територіальної оборони міста Дні-
пра, де останнім часом проживав з родиною. 

Загинув Дмитро Плахута під час виконання бойового 
завдання в Донецькій області. 

Група АГРОТРЕЙД висловлює співчуття рідним та 
близьким Героя. Дмитру було 47 років, у нього залиши-
лись дружина Олена та 21-річний син Іван. 

На початку березня, коли  в Чернігівській області велись запеклі бої, на те-
риторію складських приміщень Групи АГРОТРЕЙД заїхали чотири танки 
й приблизно 15 окупантів. Вони розташувались в них, зайняли вогневу по-
зицію і, напевно, чекали на технічну підтримку з боку своєї армії.

«В один момент росіяни побачили іншу колону техніки, що рухалась в 
їхньому напрямку, й почали гатити з танків, бо були впевнені, що на них 
йдуть ЗСУ. На щастя для нас, це виявилася російська колона, яка в свою 
чергу, теж відкрила вогонь по своїх. В результаті, один танк з тих, які хова-
лись на території Групи АГРОТРЕЙД, був підбитий, і двоє окупантів отри-
мали поранення. А спалена техніка їхніх «противників» так і лишилась на 
дорозі», — розповідає фахівець з безпеки Групи АГРОТРЕЙД.

Врешті-решт, загарбникам вдалося зв’язатись зі спільниками і їх забра-
ли. А ось танки були не на ходу, тому окупантам довелось їх кинути. Згодом 
техніку забрали ЗСУ й вона тепер стоїть на захисті України.

На щастя, в 
ці дні нікого 
з робітників 
АГРОТРЕЙДу  
на території 
підприємства 
не було і від 
російських 
снарядів 
постраждали 
лише стіни.
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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

ЗАПРОШУЄМО  
ПРОФЕСІОНАЛІВ  
ДО КОМАНДИ  
АГРОТРЕЙД!

ГРУПА АГРОТРЕЙД ДОЛУЧИЛАСЬ ДО СВЯТКУВАННЯ 
ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ВИШИВАНКИ

КОМПАНІЯ ДОПОМОГЛА 
СПІВРОБІТНИКАМ З МАЛЕНЬКИМИ 
ДІТЬМИ, ЯКІ ПІД ЧАС ОБСТРІЛІВ  
ХАРКОВА ЛИШАЛИСЬ В МІСТІ

Цього року вишиван-
ка має для нас додатко-
ве сакральне значення. 
Це і традиції, і культу-
ра, і наша національна 
ідентичність, — все те, 
що наразі намагається 
знищити ворог. Тож сьо-
годні ми вдягаємо виши-
ванки з особливою горді-
стю і вірою в майбутнє.

Через це в Харкові склалась непроста ситуація з забез-
печенням жителів якісними продуктами дитячого харчу-
вання, тому для компанії важливо було підтримати своїх 
співробітників у такий непростий час. На фото — малень-
ка Даринка, яка отримала гуманітарний набір від Групи 
АГРОТРЕЙД.

Традиційно в 
цей день наші 
співробітники 
прийшли на 
роботу в укра-
їнських сороч-
ках — у кожної 
своя автентич-
на історія. 

Багато співробітників голов-

ного офісу Групи АГРОТРЕЙД 

лишались в Харкові навіть 

тоді, коли місто було під  

щоденними інтенсивними  

обстрілами ворога.

МАШИНІСТ  
ТЕПЛОВОЗА

ТДВ «Гадяцький  
елеватор» м. Гадяч,  
Гадяцький р-н,  
Полтавська обл 
Тел.: 050-156-01-41

СКЛАДАЧ  
ПОЇЗДІВ

ТДВ «Гадяцький  
елеватор» м. Гадяч,  
Гадяцький р-н,  
Полтавська обл 
Тел.: 050-156-01-41

МИ ПРОПОНУЄМО
 офіційне працевлаштування; 

 соціальні гарантії;

 кар’єрне зростання; 

 корпоративне навчання.

Адреса для резюме 
 hr@agrotrade.ua

АГРОБІЗНЕС — НАЙБІЛЬШ ДИНАМІЧНА  
І ПЕРСПЕКТИВНА СФЕРА  

УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ПРАЦІ


