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ГРУПА АГРОТРЕЙД ЗАВЕРШИЛА 
ЖНИВА З ПЕРЕВИКОНАННЯМ ПЛАНУ

ОЛЕНА ВОРОНА: В ЧЕРНІГІВСЬКОМУ КЛАСТЕРІ 
АГРОТРЕЙД 9,5 ТИС. ГА БУЛИ ВКРИТІ 
СНАРЯДАМИ, РАКЕТАМИ ТА УЛАМКАМИ

ТРЬОХ СПІВРОБІТНИКІВ ГРУПИ 
АГРОТРЕЙД НАГОРОДЖЕНО 
ОРДЕНОМ «ЗА МУЖНІСТЬ»  
ІІІ СТУПЕНЯ

СВОЄЧАСНА ВИПЛАТА ОРЕНДНОЇ 
ПЛАТИ ЗАЛИШАЄТЬСЯ 
ПРІОРИТЕТОМ ГРУПИ АГРОТРЕЙД
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Про долю вро-
жаю на окупо-
ваних терито-
ріях, проблеми 
посівної та зби-
ральної кампа-
ній, зловживан-
ня працівників 
військкома-
тів — розпові-
дає директорка 
з операційної 
діяльності Гру-
пи АГРОТРЕЙД 
Олена Ворона.

Компанія виплачує 
гроші за оренду 
земельних паїв,  
незважаючи на важ-
кі часи, які пережи-
вають аграрії.

Правильно підібрані сорти, технології вирощування та сприятлива 
погода — все це гарантувало вражаючий цьогорічний результат

с. 2

с. 6
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ВІТАЮ СМІЛИВИХ ТА 
ВІДДАНИХ СВОЇЙ ЗЕМЛІ 
З ДНЕМ ЗАХИСНИКІВ  
І ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ! 

Триває восьмий місяць повномасш-
табної війни. Восьмий місяць україн-
ці демонструють світові, на що здатні 
люди, які захищають власну свободу і 
майбутнє своїх дітей. 

Восьмий місяць кожен з нас набли-
жає перемогу на своєму фронті. 

І доки ЗСУ успішно нищать ворога, 
який все ще намагається «взяти Київ за 
три дні», Група АГРОТРЕЙД продовжує 
працювати на землі, сплачувати по-
датки та допомагати громадам.

Наразі аграрії теж переживають не-
легкі часи. Роботу ускладнюють не 
тільки обстріли, через які наші спів-
робітники, що працюють на полі, 

кожного дня ризикують життям, але й 
труднощі з продажем та вивозом зерна 
з України. Але попри всі ці складнощі 
ми продовжуємо виплачувати оренд-
ну плату, адже розуміємо, наскільки 
важливо людям мати «живі» гроші й 
знати, що вони віддали свою землю в 
оренду надійній компанії.

Окрім цього АГРОТРЕЙД і надалі за-
безпечує гуманітарною допомогою 
громади, підтримує армію та допома-
гає облаштовувати укриття в школах.

Я пишаюсь, що робота компанії не 
зупинялась ані на день. Тому що ніхто 
з нас жодного разу не сумнівається в 
майбутній перемозі України.

   

ВСЕВОЛОД  КОЖЕМЯКО, 
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР   

ГРУПИ АГРОТРЕЙД

ГРУПА АГРОТРЕЙД ЗАВЕРШИЛА 
ЖНИВА З ПЕРЕВИКОНАННЯМ ПЛАНУ

ТРЬОХ СПІВРОБІТНИКІВ 
ГРУПИ АГРОТРЕЙД 
НАГОРОДЖЕНО ОРДЕНОМ 
«ЗА МУЖНІСТЬ»  
ІІІ СТУПЕНЯ

Правильно підібрані сорти, технології вирощування та 
сприятлива погода — все це гарантувало вражаючий цього-
річний результат. 

Компанія виконала план по збиранню 
озимої пшениці на 106%, ярової пшени-
ці — на 116%, ріпаку — на 110%, ярого яч-
меню — на 114%, а озимого ячменю — аж 
на 130%.

«Ми задоволені результатом цьогоріч-
них жнив. Цифри, які ми отримали, вко-
тре довели, що високі вимоги до кожного 
етапу виробництва, котрі вже стали непо-
рушним стандартом в нашій компанії, є 

запорукою гарного врожаю за будь-яких 
умов», — сказав директор агропромислово-
го департаменту Групи АГРОТРЕЙД Олек-
сандр Овсяник. 

Загалом в Групі АГРОТРЕЙД озимою 
пшеницею було засіяно понад 18 тисяч гек-
тарів,  ріпаком — 6,5 тисячі гектарів, ярої 
пшениці — 1,4 тисячі гектар, ще 136 та 84 
гектара компанія відвела під ярий та ози-
мий ячмінь.

Серед них Генеральний директор компанії 
Всеволод Кожемяко, заступник директора 
АПД з технічного обладнання Михайло Ко-
жемяко і керівник відділу реалізації насіння 
Сергій Макаренко. Вітаємо з почесною від-
знакою! 

З початку повномасштабної війни вони 
змінили офісні костюми на війському форму 
та вступили у ряди ДФТГ «Хартія», щоб боро-
нити Харківщину від ворога. Ми впевнені, 
що регіон під надійним захистом! 

Слава Україні!  
Слава ЗСУ та добровольцям!

Вітаємо співробітників Групи 
АГРОТРЕЙД з почесною нагородою

В АГРОТРЕЙДі задоволені врожаєм озимих та культур ранньої групи



Цією культурою компанія засія-
ла понад 15 тисяч гектарів у Черні-
гівській, Сумській та Харківській 
областях, що вдвічі більше ніж ми-
нулого сезону.

«Ми вирішили суттєво збільши-
ти площу посіву ріпаку, адже це 
перспективна культура і за роки 
роботи з нею ми добре опанували 
технології її вирощування. Умови 
сівби були досить сприятливі, що 
дає надію на гарні сходи і в подаль-
шому — на гарний врожай», — ска-
зав директор агропромислового 
департаменту Групи АГРОТРЕЙД 
Олександр Овсяник.

У 2022 році Група АГРОТРЕЙД ви-
конала план врожайності ріпаку 
на 110%. Найкраща врожайність 
культури була в Харківському ре-
гіоні. Тут аграрії збирали по 4,42 
тонни залікової ваги з гектару. Ви-

конання плану в цьому регіоні ста-
новить 138%. На Чернігівщині, на-
віть попри труднощі, які принесла 
компанії війна, вдалося досягти 
виконання плану на рівні 107%.

Уже відбувся перший 
етап: аудитори Organic 
Standard перевірили 
документи, склади та 
оглянули посіви сої на 
полях. Другий етап роз-
почнеться, коли аграрії 
завершать збір урожаю 
на 3,1 тисячах гектарів, 
які цьогоріч засіяла 
компанія.

Отриманий сертифі-
кат якості підтвердить 

якість продукції Групи АГРОТРЕЙД та гарантуватиме, що соя виро-
щена без ГМО, з використанням якісних та дозволених в Європі до-
брив та хімії.

У липні компанія успішно пройшла аналогічну сертифікацію для 
врожаю минулого сезону. А представники аудиторської компанії 
Bureau Veritas сертифікували ріпак Групи АГРОТРЕЙД для поставок 
в країни Європи.
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ГРУПА АГРОТРЕЙД ВДВІЧІ ЗБІЛЬШИЛА ПЕРЕВАЛКУ ЗЕРНА 
ЧЕРЕЗ ПОРТИ З ПОЧАТКУ ПОВНОМАСШТАБНОЇ ВІЙНИ

За півроку повномасш-
табної війни Група 
АГРОТРЕЙД експорту-
вала близько 140 тисяч 
тонн зерна. Це приблизно 
в чотири рази менше, ніж 
компанія могла експор-
тувати у мирний час. Такі 
дані наводить директорка 
з операційної діяльності 
Групи АГРОТРЕЙД Олена 
Ворона. 

«Цей показник містить у собі як 
власне зерно Групи АГРОТРЕЙД, 
так і зерно інших холдингів. За 
сьогоднішніх умов традиційний 
трейдинг трансформувався в 
спільне виконання контрактів ра-
зом з іншими сільгоспвиробника-
ми. Тому зараз ми об’єднуємось з 
компаніями, яким також складно 
вивезти зерно, щоб здійснювати 
спільні продажі», — розповідає 
Олена Ворона.

Проте, за її словами, ситуація з 
експортом дещо покращилась піс-
ля часткового розблокування пор-
тів в рамках Стамбульських угод. 

Тепер, коли залізна дорога вже не 
єдиний спосіб вивезення зерна, 
темп експорту пришвидшився 
вдвічі. 

«Спочатку ми мали побоювання, 
чи дійсно судна зможуть виходи-
ти з портів, але тепер, коли ми по-
бачили, що процес відбувається, 
більшу частину зерна ми почали 

вивозити через порти. Проте і 
послугами залізниці продовжує-
мо користуватись, і щоб підлаш-
туватись до нових умов, Група 
АГРОТРЕЙД суттєво підсилила ко-
манду логістів, які адмініструють 
відвантаження зерна по Європі», 
— зазначає директорка з операцій-
ної діяльності.

Часткове розблокування портів 
почало позначатись і на вартості 
зерна. Якщо раніше ціни всере-
дині України були надзвичайно 
низькі, а за кордоном навпаки — 
стрибнули вгору, то тепер ця різ-
ниця поступово вирівнюється.

«На ринку вже продається но-
вий врожай пшениці, а незабаром 
з’явиться і кукурудзи. А цьогоріч-
на врожайність цих культур вели-
ка, зокрема й для нашої компанії. 
Це тиснутиме на ціни всередині 
країни, тим не менш, зерновий 
коридор і експорт через глибокі 
порти частково знімає напругу і 
тиск зайвої пропозиції на ринку», 
— розповіла Олена Ворона. 

Нагадаємо, що Група АГРОТРЕЙД 
завершила жнива озимих та куль-
тур ранньої групи з перевиконан-
ням плану. Компанія виконала 
план по збиранню озимої пшениці 
на 106%, ярової пшениці — на 116%, 
ріпаку — на 110%, ярого ячменю — 
на 114%, а озимого ячменю — на 
130%. 

Група АГРОТРЕЙД готується продавати сою нового 
врожаю в країни ЄС. Для цього компанія розпочала 
процес сертифікації.

Посівну озимого ріпаку 
завершено. 

СОЯ НОВОГО ВРОЖАЮ 
ПРОДАВАТИМЕТЬСЯ В КРАЇНИ ЄС 

ГРУПА АГРОТРЕЙД ЗАСІЯЛА РІПАКОМ 
ПЛОЩУ ВДВІЧІ БІЛЬШЕ, НІЖ ТОРІК

Агрономи Групи 
АГРОТРЕЙД добре 
опанували технології 
вирощування ріпаку

Отриманий сертифікат якості 
підтвердить якість продукції 
Групи АГРОТРЕЙД

Ситуація з експортом покращилась після часткового 
розблокування портів в рамках Стамбульських угод
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ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА 
ДЛЯ ОРЕНДОДАВЦІВ ГРУПИ 
АГРОТРЕЙД ТА ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ 
У КОЛОМАЦЬКІЙ ГРОМАДІ

ПЕЧІ ДЛЯ АРМІЇ:  
ТОВ «АГРІПОРТ-НОРД» 
ДОПОМАГАЄ ВІЙСЬКОВИМ

ПІДТРИМУЄМО СПОРТИВНІ ІНІЦІАТИВИ В ГРОМАДАХ, 
ДЕ ПРАЦЮЮТЬ ПІДПРИЄМСТВА КОМПАНІЇ

КОМПАНІЯ ДОПОМОГЛА 
ВІДРЕМОНТУВАТИ ДОРОГУ 
НА СУМЩИНІ

У селі Суха Грунь, що на Сумщині компанія 
оплатила ремонт дороги. Тепер місцеві жите-
лі зможуть пересуватись по якісному асфаль-
товому покриттю. На придбання необхідного 
матеріалу для проведення ремонту компанія 
витратила 260 тисяч гривень.

Допомога надійшла від волонтерів благо-
дійного фонду «Я Майбутнє України» з мі-
ста Чернівці, — це дитячі спортивні штани, 
шкарпетки, рукавички, підгузки, харчуван-
ня, іграшки.

«Гуманітарку» отримали орендодавці ком-
панії та переселенці, які наразі проживають 
в громаді. Також її надали і співробітникам 
Групи АГРОТРЕЙД, у яких є діти. 

Загалом допомогу вже отримали понад 200 
людей.

Керівництво підприємства передало 
ЗСУ три буржуйки, які відправляться 
на фронт. 

«Допомога армії залишається нашим пріори-
тетом в соціальній роботі. Скоро зима, і ком-
форт українських воїнів, доки вони захищають 
нашу країну, — є однією з головних складових 
нашої майбутньої спільної перемоги. Тому 
залюбки продовжуємо підтримувати україн-
ських героїв», — сказав керівник підприємства 
Володимир Маринич. 

Окрім цього на звернення волонтерського 
штабу гуманітарної допомоги Путивльщини 
ТОВ «Агріпорт-Норд» передало військовим те-
риторіальної оборони Путивля дві бочки, які 
вони будуть використовувати для обігріву під 
час чергування.

«Сьогодні важко за-
йматися тими речами, 
які нас тішили до по-
чатку повномасштабної 
війни. Проте ми розумі-
ємо, наскільки важливо 
жити та відволікатись 
від новин, тому залюбки 
долучились до організа-
ції футбольного матчу в 
громаді», — розповідає 
заступниця директора з 
соціальних питань гру-
пи АГРОТРЕЙД Наталя 
Яцун.

Раніше компанія забез-
печила місцеву команду 
футбольною формою.

Група АГРОТРЕЙД закупила матеріал 
для ремонту дороги

Гуманітарна допомога надійшла з міста Чернівці

Військові отримали буржуйки

Спортивні події допомагають відволіктись від новин

Група АГРОТРЕЙД продовжує 
допомагати громадам, де пра-
цюють її підприємства.

На Сумщині в селі Суха Грунь компанія долучилась до організації фут-
больного турніру між місцевою командою та командою з міста Ромни: 
Група АГРОТРЕЙД допомогла підготувати поле та надала матеріальну 
підтримку. Перемогу вибороли футболісти з Сухої Груні з рахунком 4:0.
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ОЛЕНА ВОРОНА: «У ЧЕРНІГІВСЬКОМУ КЛАСТЕРІ АГРОТРЕЙД  
9,5 ТИС. ГА БУЛИ ВКРИТІ СНАРЯДАМИ, РАКЕТАМИ ТА УЛАМКАМИ»
Про долю врожаю на окупованих те-
риторіях, проблеми посівної та зби-
ральної кампаній, зловживання пра-
цівників військкоматів — розповідає 
директорка з операційної діяльності 
Групи АГРОТРЕЙД Олена Ворона  
виданню Latifundist.
 

Latifundist.com: Згадайте, з чого почався ваш 

ранок 24 лютого?

Олена Ворона: Коли в Харків почали прилі-
тати снаряди, перше, що зробила, — написала 
колегам в групі «Менеджмент», яка у нас існує 
багато років: «Усі ховайтеся по підвалах!». Тому, 
що люди спершу навіть не зрозуміли, що відбу-
вається, і треба було їм повідомити, що у нас по-
чалась повномасштабна війна.

Latifundist.com: Які розпорядження дали пра-

цівникам офісу та в господарствах?

Олена Ворона: Ми вірили, що війни не буде, 
проте готувались до всього. Тому у нас заздале-
гідь був підготовлений бек-офіс у Львові. Спів-
робітники, які там були, розуміли, що робити 
на випадок екстреної ситуації, і з початком 
бомбардувань цей резервний офіс отримав усі 
повноваження, під його контроль перейшли всі 
доступи, паролі та рахунки. 

Офіс в Харкові був відкритий для співробітни-
ків та їхніх сімей. Там є підвал і були запаси води 
та їжі. 

На підприємствах ми перш за все посилили 
охорону, а також зв’язались з працівниками, 
щоб повідомити, що ми всі тут, ніхто нікуди 
не подівся, і ми будемо тримати їх в курсі будь-
яких подій. 

Latifundist.com: Ми знаємо, що в цей час ба-

гато співробітників компанії почали займатися 

волонтерством?

Олена Ворона: Дійсно, з перших днів війни ча-
стина наших співробітників стали волонтера-
ми, евакуювали людей з Харкова, знаходили та 
доставляли гуманітарну допомогу.

Підтримка громад стала головним завдан-
ням для нас, адже на початку багато населених 
пунктів опинились в оточенні. Голови громад 
знали, що можуть покластися на всі ресурси, 
якими володіє наша компанія в їхньому регіоні. 
У разі потреби в паливі, техніці, продуктах хар-
чування і будь-чому іншому вони могли зверта-
тися до представників АГРОТРЕЙДу. 

Крім того, Група АГРОТРЕЙД передала армії 
20 транспортних засобів з власного автопарку: 
16 — на потреби ЗСУ, а 4 — місцевим ТРО. Серед 
них як легкові, так і вантажні автомобілі.

Виклики посівної: заміновані поля,  
брак техніки, палива і КАС

Latifundist.com: Посівна цього року прохо-

дила у важких умовах. Давайте почнемо з 

того, чи відбулася вона на тих підприємствах 

АГРОТРЕЙДу, які пережили окупацію і активні 

бойові дії?

Олена Ворона: Це була найважча посівна за 
всю історію незалежності України, а аграрії — 
це справжні герої. Найбільш складна ситуація у 
нас склалась в Чернігівській області, де 9,5 тис. 
га з 10 тис. га були вкриті снарядами, ракетами 
та уламками. І якщо з інших кластерів я кожно-
го дня отримувала звіт про перебіг посівної, то 
з Чернігівського кластеру — це був звіт про роз-
мінування.

Ми могли назавжди втратити ті поля, бо там 
були посіяні озимі ріпак та пшениця. Розумію-
чи, що кожен день на рахунку, наші співробітни-
ки показали себе справжніми героями і прикла-
ли всіх зусиль, щоб якомога швидше очистити 
поля від снарядів. Героїзм та злагодженість про-
явили абсолютно всі.

Latifundist.com: Наскільки критичною була си-

туація з добривами, ЗЗР та насінням перед по-

сівною?

Олена Ворона: Ми готувались до непередбачу-
ваної ситуації ще з осені. Звісно були впевнені, 
що війни не буде, проте допускали, що курс до-
лара ще більш зростатиме. Тому ми заздалегідь 
завезли на склади добрива, ЗЗР та насіння. Але 
весь обсяг ми не могли собі забезпечити. Напри-
клад, по добривах у нас було 80% сухих і 30% рід-
ких.

У нас була проблема з КАС — ми його законтр-
актували заздалегідь, заплатили гроші, але, 
коли почалась війна, постачальник просто від-
мовився нам його віддавати, аргументуючи це 
тим, що ми купили його по старій ціні. 

Ми також мали проблеми з технікою. Нам від-
мовились везти орендовану техніку, навіть тоді, 
коли обстрілів вже не було. Загалом з найманої 
техніки до нас приїхали приблизно 30% від за-
планованого. Решту потреби довелося покрива-
ти власною технікою.

Latifundist.com: А як вирішували питання з па-

ливом?

Олена Ворона: З паливом була схожа ситуація. 
Ми законтрактували 1,6 млн т палива, щоб ви-
стачило й на жнива. Але в результаті отримали 
лише дві третини, хоча теж вже заплатили гро-
ші за весь товар. Постачальник просто сказав, 
що у них немає півмільйона літрів. Він запропо-
нував нам забрати трішки більше мільйона лі-
трів, або нічого, ще й уточнив, що ми його купу-
вали по 30 грн, а тепер воно коштує 70 грн. Нам 
довелось погодитись на ці умови, адже витрача-
ти час на суди в період посівної ми не могли.

Про зловживання  
з боку працівників військкоматів

Latifundist.com: Яка кількість співробітників 

пішла захищати державу в лави ЗСУ та ТРО?

Олена Ворона:  Наразі 60 співробітників Групи 
АГРОТРЕЙД боронять Україну від російських 
окупантів. Більшість вступили до лав ЗСУ або 
місцевих ТРО, ще 14 — долучились до харків-
ського добровольчого формування «Хартія». Се-
ред них трактористи і механіки, юрисконсульти 
і слюсарі, водії та інженери, фахівці з економіч-
ної безпеки і топ-менеджери.

Latifundist.com: Подавали документи в Міна-

грополітики на бронювання військовозобов’я-

заних працівників?

Олена Ворона: Так, подавали. Наразі ми от-
римали «бронь» приблизно на 400 співробіт-
ників елеваторів та сільськогосподарських під-
приємств. Серед них: апаратники оброблення 
зерна, машиністи, слюсарі-ремонтники, водії, 
трактористи, механіки, агрономи та інженери. 

Проте, чесно кажучи, це бронювання майже 
не береться до уваги. Ми спостерігаємо зловжи-
вання з боку працівників військкоматів: вони 
розуміють, що нам дуже потрібні певні праців-
ники й приходять з вимогами вилучити нашу 
техніку, а в іншому випадку шантажують тим, 
що мобілізують наших трактористів та механі-
заторів. 

Через такі їх дії ми не до кінця розуміємо, на 
кого можемо розраховувати під час збиральної 
та посівної кампаній. Ми розуміємо, що захист 
країни сьогодні — найголовніше, проте продо-
вольчу та економічну кризу, яка наразі загрожує 
Україні, ми не можемо допустити.

Директорка з операційної діяльності 
Групи АГРОТРЕЙД Олена Ворона



«Війна та проблеми з експортом 
уже спричинили відчутні наслід-
ки для всіх агрокомпаній — ціни 
на зернові та олійні різко впали 
порівняно з минулим роком. Але 
ми розуміємо, що й українцям 
зараз непросто, тому нам дуже 
важливо вкотре довести свою на-
дійність нашим орендодавцям, 
щоб вони розуміли: навіть у такі 
важкі часи вони можуть поклас-
тися на нас. Тому компанія ухва-
лила рішення диференціювати 
грошову виплату орендної плати 
в залежності від терміну дії до-
говору. Насамперед ми хочемо 
допомогти людям, які підписа-
ли договір оренди на найдовший 
термін, тим самим висловивши 
до компанії найбільшу довіру», — 

розповідає директор департамен-
ту земельних відносин Дмитро 
Садовський.

Для цього в компанії створили 
графік, згідно якого буде виплачу-
ватись орендна плата. Наразі Гру-
па АГРОТРЕЙД виплатила оренду 
за договорами, що закінчуються в 
2041 році та пізніше, тепер на черзі 
договори строком до 2036-2041 ро-
ків, а наступними гроші отрима-
ють орендодавці, чиї договори за-
кінчуються в період з 2032 по 2036 
роки тощо.

«Чим коротша тривалість дії до-
говору в орендодавця, тим пізніше 
він отримає виплату. Але людина 
завжди може перепідписати до-
говір на більш тривалий термін 
та отримати орендну плату рані-

ше»,  — зазначають в компанії.
При цьому, отримати орендну 

плату за 2022 рік зерном можуть усі 
бажаючі. 

Також компанія не припини-
ла соціальну програму випла-

ти орендної плати наперед при 
складних життєвих обставинах, 
потребі в лікуванні тощо. Для цьо-
го треба звернутися у найближ-
чий регіональний офіс компанії та 
написати відповідну заяву.

6ДІАЛОГ З ГРОМАДОЮ

СВОЄЧАСНА ВИПЛАТА ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ 
ЗАЛИШАЄТЬСЯ ПРІОРИТЕТОМ ГРУПИ АГРОТРЕЙД
Компанія виплачує гроші за оренду земельних 
паїв, незважаючи на важкі часи, які переживають 
аграрії.

Навіть попри труднощі, з якими стикаються аграрії,  
Група АГРОТРЕЙД продовжує виплату орендної плати 

МАЙЖЕ 2000 ТОНН ЗЕРНА ОТРИМАЮТЬ ОРЕНДОДАВЦІ 
ГРУПИ АГРОТРЕЙД В ЦЬОМУ СЕЗОНІ 

«Ми спостерігаємо неабиякий ажіотаж на от-
римання зерна. На деяких кластерах видаємо в 
п’ять разів більше, ніж минулоріч. Люди весь час 
телефонують і залишають заявки — готуються 
до непростої зими. Усі розуміють, що найближ-
чим часом ситуація не покращиться, а може на-
віть і ускладнитися. Щоб не мати проблем з про-
довольством, люди запасаються, заводять худобу 
та птицю, тому зерно їм необхідне», — розпові-
дає директор департаменту земельних відносин  
Групи АГРОТРЕЙД Дмитро Садовський. 

Товар везуть з елеваторів, тому він чистий, 
без шкідників та домішок. Для зручності людей 
зерно доставляють в села згідно графіку, який 
заздалегідь повідомляється пайовикам, а та-
кож співробітники компанії пакують зерно по 
мішкам. 

У компанії зазначають, що видаватимуть зер-
но стільки, скільки буде заявок від орендодав-
ців. Для цього бажаючі можуть звернутися до 
найближчого офісу компанії.

Компанія щорічно надає можли-
вість пайовикам отримати зерно 
та побічний продукт кукурудзи в 
рахунок оренди, і цьогоріч така 
пропозиція виявилась особливо 
актуальною. 

Цього року бажаючих отримати зерно  
в рахунок оренди у кілька разів більше



У бою за Україну загинув 
колишній співробітник 
Групи АГРОТРЕЙД стар-
ший лейтенант Олек-
сандр Чабан.  

Коли в 2014 році почалась вій-
на, Олександр одразу пішов до-
бровольцем. Тоді захист рідної 
країни став для нього головною 
місією. Потім з 2019 майже рік 
працював у Групі АГРОТРЕЙД. 
Спочатку Олександр займав 
посаду заступника директора з 

соцпитань на одному з класте-
рів, потім — фахівця з безпеки. 

Колеги пам’ятають його сміли-
вим і принциповим, чесним та 
відважним. 

Олександр Чабан боронив 
Україну у складі 92-ї окремої 
механізованої бригади. Він ге-
роїчно загинув, захищаючи 
Харківщину, при цьому вря-
тував життя своєму бойовому 
побратиму. Олександру було 
34 роки. У військового залиши-
лась донька. 

Висловлюємо співчуття нашій коле-
зі юрисконсульту Катерині Манько, у 
зв’язку із загибеллю її чоловіка під час 
російсько-української війни.  

На рахунку капітана Вадима Манько чимало 
героїчних епізодів з моменту повномасштабно-
го вторгнення. 24 лютого він брав участь у зни-
щенні передового загону російських окупантів 
“Вимпел” у районі траси на Циркуни. У червні 
йому вдалося знищити двох окупантів, які на-
магалися у складі диверсійної групи зайти в тил 
українських позицій. Наприкінці червня брав 
участь у бойових діях під Дементіївкою, знищив 
трьох окупантів, і після цього наводив та корегу-
вав вогонь артилерії на сили противника.

Вадим Манько героїчно загинув 13-го серпня, 
захищаючи Харківщину.  Ціною свого життя він 
прикрив відхід побратимів.

Група АГРОТРЕЙД продовжує підтримувати 
військових й придбала для захисників з 63-ї 
окремої механізованої бригади тепловізор. 

«До нас зверну-
лася місцева депу-
татка Липоводо-
линської сільської 
ради, яка також є 
нашою орендода-
вицею, та повідо-
мила про таку по-
требу військових. 
Ми розуміємо, на-
скільки важливо 
для українських 
військових бачи-
ти ворога навіть 
вночі. До того ж 
це запорука безпеки наших захисників, тому компанія 
одразу погодилась надати армії допомогу», — розпо-
вів директор департаменту земельних відносин Групи 
АГРОТРЕЙД Дмитро Садовський. 

На придбання приладу компанія витратила 98 тисяч 
гривень. 

«Аудиторський висновок з unmodified 
opinion («немодифікованою думкою») під-
твердив, що звітність компанії складена 
відповідно до концептуальної основи фі-
нансової звітності згідно з МСФЗ. Тобто, 
така думка це рівень максимальної довіри 
аудитора до точності та достовірності да-
них, які відображені в фінансовій звітності 
Групи. Крім того, вона включає в себе ауди-
торську впевненість  щодо безперервності 
діяльності, тобто констатується намір та 
можливість підприємств Групи та Групи в 
цілому вести господарську діяльність що-
найменше ще протягом наступного року», 
— розповіла керівниця відділу метології, 
обліку та контролю Групи АГРОТРЕЙД На-
талія Матвієнко.

Під час аудиту перевірялись не лише 

дані, що входять у звітність, а й ефектив-
ність системи внутрішнього контролю, 
яка налагоджена таким чином, що виклю-
чає ризики шахрайства і забезпечує точ-
ність та достовірність даних, відображе-
них у фінансовій звітності.

7 АГРОНОВИНИ

ГРУПА АГРОТРЕЙД УСПІШНО  
ПРОЙШЛА ЩОРІЧНИЙ АУДИТ

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ

ЩОБ КРАЩЕ БАЧИТИ ВОРОГА

МЕДОБЛАДНАННЯ ТА 
МЕДИКАМЕНТИ МАЙЖЕ 
НА 8 МЛН ГРН ОТРИМАЛИ 
ЛІКАРНІ ХАРКІВЩИНИ, 
КИЄВА ТА ДНІПРА

Група АГРОТРЕЙД підтвердила 
стабільність своєї роботи

АГРОТРЕЙД придбав 
тепловізор для українських 
захисників

Навіть попри війну компанія 
стабільно працює та про-
довжує свою діяльність, що 
й підтверджується аудитор-
ським висновком. 

За допомогою благодійного фонду Все-
волода Кожемяка «Україна ХХІ» лікарні 
Харківщини та Дніпра отримали медичне 
обладнання від румунської благодійної ор-
ганізації Daruieste Viata. Це майже 200 апа-
ратів Ілізарова та його аналогів.

Медичне обладнання передали в Інститут 
патології хребта та суглобів імені професора 
М.І.Ситенка, Харківську лікарню №18, Пер-
вомайську ЦРЛ та в дитячу ортопедію міста 
Дніпро. 

Також румунські благодійники забезпечи-
ти лікарні Харкова, а також жителів міста, 
зокрема пенсіонерів, батьків з дітьми, лю-
дей з інвалідністю медикаментами. 

Допомогу отримали лікарні 
Харківщини, Києва та Дніпра

Старший лейтенант 
Олександр Чабан
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ГЕРОЇ СЕРЕД НАС

 «Я не розумів, чи піду на 
війну зі зброєю в руках, 
чи буду волонтерити,  
але знав, що маю бути  
в Харкові».

У минулому очільник од-
ного з департаментів Групи 
АГРОТРЕЙД, тепер військос-
лужбовець з позивним «Ма-
кар» розповів, як змінив офі-
сний костюм на військову 
форму. 

«Вранці дружина стояла 
біля вікна, казала, що щось 
відбувається. Коли піднявся, 
я все зрозумів. За півгодини 
зібрались та виїхали. Я розу-

мів, що треба їхати якомога 
далі, спочатку захід Украї-
ни  — Хмельницький, потім 
далі. Після цього дружина з 
дітьми переїхали до Польщі».

Відвізши рідних в безпечне 
місце, «Макар» повернувся до 
Харкова. Спочатку займався 
евакуацією співробітників 
компанії, вивозив їхні сім’ї 
в Полтаву та Дніпро. Потім з 
колегами по роботі займав-
ся гуманітарною допомогою 
для військових формувань 
та цивільних. Після цього 
з’явився Добровольчий під-
розділ «Хартія». Вступив, не 
думаючи ні секунди.

«Війна ставала все більш 
масштабною, було розуміння 
що хочеш не хочеш — зброю 
у руки візьмеш. До війни об-
говорювали, що якщо на-
стануть подібні події, то ми 
будемо захищати. Тому все 
було логічно. Впевнений, що 
перемога — це питання часу. 
Тримаємось».

«Сумнівів, чи брати  
в руки зброю, у мене 
не було. Я не зміг би 
здалеку спостерігати 
за тим, що відбува-
ється»

Карен Давтян працю-
вав в Групі АГРОТРЕЙД 
регіональним менедже-
ром у департаменті зе-
мельних відносин. А те-
пер захищає рідне місто 
від окупантів, за що от-
римав нагороду «За обо-
рону міста-героя Харків».

«Я чекав, що щось буде, 
тому повномасштабна 
війна не стала для мене 
великою несподіванкою. 
Але 24 лютого від звуків 
вибухів прокинувся не 
я, це вже була інша лю-
дина, яка була сповнена 
ненависті. Першочерго-
вим для мене було пере-
везти в безпечне місце 
родину, тому о шостій 
ранку ми вже їхали до 
Кременчуку. Згодом рід-

ні поїхали за кордон, а я 
27 лютого повернувся до 
Харкова. Кілька тижнів 
разом з іншими коле-
гами з АГРОТРЕЙДу за-
ймався евакуацією з най-
гарячіших районів міста, 
потім почали волонтери-
ти. Коли з’явився підроз-
діл «Хартія», одразу ви-
рішив вступити до його 
лав. Харків — моє рідне 
місто і на моїх очах його 
кожного дня знищували. 
Тож, сумнівів, чи брати 

в руки зброю, у мене не 
було. Я не зміг би здалеку 
спостерігати за тим, що 
відбувається».

Наразі Карен командир 
піхотного відділу. Рані-
ше він не мав досвіду у 
військовій справі, лише 
у студентські роки закін-
чив військову кафедру, 
а з 2015 року їздив у зону 
бойових дій як волонтер. 
Підготуватись до війни 
допомогли інструктори, 
які проводили вишколи 
для підрозділу. 

«Ці навички допомог-
ли нам вижити, коли ми 
опинялись під прямим 
ворожим вогнем. За ці мі-
сяці настрій не змінився 
— він бойовий. Я відчу-
ваю, що знаходжуся на 
своєму місці, і залишати-
мусь тут до самої нашої 
перемоги, бо хочу, щоб 
моя родина повернулась 
додому в Харків».

З перших днів повномасштабного вторгнення 60 співробітників Групи АГРОТРЕЙД  
стали на захист своєї держави. Ось історії деяких з них.

ВІДРЕМОНТУВАЛИ ШКІЛЬНЕ УКРИТТЯ В СЕЛІ ПРОХОРИ НА ЧЕРНІГІВЩИНІ

«Укриття — тепер необхідна вимога для 
забезпечення безпеки школярів та спів-
робітників закладу. Тому керівництво 
компанії одразу погодило надання до-
помоги для проведення ремонту», — по-
відомив регіональний менеджер Групи 
АГРОТРЕЙД Ян Можейко.

У шкільному укритті провели світло, зро-
бити косметичний ремонт, облаштували ди-
тячий куточок, поставили ліжка та парти, 
повісили шкільну дошку, розфарбували сті-
ни та зробили запас води, — все необхідне, 
щоб діти могли перечекати повітряну триво-
гу в безпеці.

Під час тривог діти зможуть 
продовжувати навчання

Співробітники школи розмалювали 
стіни укриття квітами

У шкільному укритті поставили парти 
та ліжка

У липні по зверненню старости 
села, компанія надала 10 тисяч 
гривень, й до початку навчаль-
ного року в школі облаштували 
підвал, де учні та вчителі змо-
жуть ховатись під час тривог.


