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НАЙСКЛАДНІШИЙ РІК ДЛЯ АГРАРІЇВ. 
ХРОНІКА ГЕРОЇЧНОЇ БОРОТЬБИ

ГРУПА АГРОТРЕЙД ПРИВІТАЛА З ДНЕМ 
ЗАХИСНИКІВ ТА ЗАХИСНИЦЬ ПОНАД  
300 СІМЕЙ ОРЕНДОДАВЦІВ

ВИПЛАТА ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ 
ЗАЛИШАЄТЬСЯ ПРІОРИТЕТОМ 
ГРУПИ АГРОТРЕЙД

ВІДМОВА ВІД ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ 
Й КУКУРУДЗИ, — ЯКА ДОЛЯ 
ПОСІВНОЇ 2023? 
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Привітання від 
компанії отри-
мали ті, чиї рід-
ні зараз захи-
щають Україну 
на фронті, були 
учасниками бо-
йових дій в зоні 
АТО на Донбасі 
або отримали 
статус ветера-
на Другої Світо-
вої війни. 

Агровиробники по-
терпають від збитків 
через величезні 
черги в портах, і що 
чекає на зерновий 
ринок далі —  
невідомо. 

Труднощі, з якими зіштовхнулася Група АГРОТРЕЙД в 2022 році, 
не схожі ні на що, з чим доводилось працювати раніше
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Компанія допомогла з 
екіпіруванням двом вій-
ськовослужбовцям з села 
Лисівка, що на Полтав-
щині. Для одного військо-
вого компанія придбала 
бронежилет та шолом, а 
для іншого — тактичну 
розгрузку, шолом, нако-
лінники та налокотники.

Чотири жителя села 
Сиволож, що на Чернігів-
щині, також отримали 
від компанії бронежи-
лети. Окрім цього Гру-
па АГРОТРЕЙД придба-
ла бронежилет для сина 
орендодавиці з села Про-
хори, який проходить 
службу в 24-й окремій ме-

ханізованій бригаді імені короля Данила.
«Ми знаємо, наскільки важливо, щоб українські воїни були надійно 

захищені, у той час, коли вони виборюють нашу свободу. Тому ком-
панія одразу реагує на подібні звернення», — сказав директор депар-
таменту земельних відносин Дмитро Садовський. 

Нагадаємо, що раніше Група АГРОТРЕЙД придбала для захисників 
з 63-ї окремої механізованої бригади тепловізор та забезпечила бро-
нежилетами і берцями двох онуків орендодавців — бійців ЗСУ з Сум-
щини.
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ВІТАЮ З ПРИЙДЕШНІМ 
НОВИМ РОКОМ, 
ШАНОВНІ КОЛЕГИ  
ТА ОРЕНДОДАВЦІ.  

Зазвичай наприкінці року заведе-
но підбивати підсумки: згадувати 

труднощі та пишатись досягненнями. 
Цього року ми без перебільшення пе-
реживаємо найскладніший рік за весь 
час Незалежності України.

Я знаю, наскільки вам зараз складно. 
І, на жаль, саме цього намагається до-
сягти ворог. Він не зміг побороти нас 
у бою, тож підступно нищить нашу 
інфраструктуру, завдаючи основні 
удари саме по мирному населенню. Не-
легко довелося і аграріям, які сьогодні 
буквально борються за виживання: 

навесні це були заміновані поля, те-
пер  — складнощі з експортом. Тому я 
особливо хочу подякувати співробіт-
никам Групи АГРОТРЕЙД, які вияви-
лися справжніми героями й витягнули 
на своїх плечах посівну, нерідко ризи-
куючи власним життям.

Я знаю, що ворогу нас не здолати. Ми 
переживемо цю зиму і станемо ще 
сильнішими. А після холодів на нас че-
кає перемога. І це найважливіше, що 
я хочу побажати кожному жителю на-
шої прекрасної країни: Перемоги! 
Ми все відбудуємо, полагодимо і стане-
мо жити навіть краще. 

   

ВСЕВОЛОД  КОЖЕМЯКО, 
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР   

ГРУПИ АГРОТРЕЙД

ЗАХИСТ НАШИХ ВОЇНІВ —  
ЦЕ ГОЛОВНЕ

ВІТАЄМО ЗІ 100-РІЧНИМ ЮВІЛЕЄМ! 

Група АГРОТРЕЙД підтримує орендодавців, які 
відправились захищати нашу країну від ворога. 

Катерині Марківні виповнилось 100 років! Бажаємо юві-
лярці міцного здоров’я, родинного затишку та мирного 
неба.

«Спілкування з людьми — одна з найприємніших частин 
нашої роботи. Особливо, коли маємо можливість долучити-
ся до привітань в такий важливий день! Катерина Марківна 
почала співпрацювати з Групою АГРОТРЕЙД шістнадцять 
років тому й має підписаний договір оренди аж до 2027 року! 
Пишаємось, що пані Катерина висловлює таку довіру нашій 
компанії й бажаємо їй довгих років життя», — сказала за-
ступниця директора з соціальних питань Групи АГРОТРЕЙД 
Наталя Яцун. 

Катерина Марківна Данько відсвяткувала 
100-річний ювілей

Група АГРОТРЕЙД привітала орендодавицю 
Катерину Марківну Данько з села Яснопільщина, 
що на Сумщині, з поважним ювілеєм!

Група АГРОТРЕЙД завжди реагує 
на звернення щодо екіпірування 
військових
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НАЙСКЛАДНІШИЙ РІК ДЛЯ АГРАРІЇВ.  
ХРОНІКА ГЕРОЇЧНОЇ БОРОТЬБИ

Проте завдяки злагодженій 
та героїчній роботі спів-
робітників компанії, ми 

змогли провести посівну і зібрати 
врожай. Згадуємо, які труднощі 
довелось долати аграріям, щоб, 
попри війну, нагодувати світ. 

Ризикували втратити землі

Весняна посівна 2022 року була 
найважчою за всю історію неза-
лежності України, а аграрії про-
явили себе справжніми героями. 
Найбільш складна ситуація в Гру-
пі АГРОТРЕЙД склалась в Черні-
гівській області, де 9,5 тис. га з 10 
тис. га були вкриті снарядами, ра-
кетами та уламками. 

«Ми могли назавжди втратити 
ті поля, бо там були посіяні ози-
мі ріпак та пшениця. І якщо б ми 
згаяли бодай тиждень, посіви б 
піднялись, і ми б не встигли розмі-
нувати поля», — згадує директор-
ка з операційної діяльності Групи 
АГРОТРЕЙД Олена Ворона. 

Щоб вчасно почати посівну, спів-

робітники допомагали саперам з 
розмінуванням. До цих проблем 
додалися недобросовісні поста-
чальники добрив та палива, які в 
умовах війни відмовилися відван-

тажувати вже закуплений товар 
по старим цінам. 

Через те, що компанія має акти-
ви у областях, які межують з ро-
сією, частина земель опинилась 
в окупації. Так, під тимчасовою 
окупацією лишились два елева-
тори в Харківській області. Ще 3,5 
тис. га землі в цьому регіоні були 
окуповані або знаходились під по-
стійними обстрілами. На щастя, 
наразі ЗСУ звільнили ці території, 
проте, через близькість до кордо-
ну, частина з них залишається під 
постійними ворожими обстріла-
ми. 

Допомога громадам та армії

З перших днів війни частина 
співробітників Групи АГРОТРЕЙД 
стали волонтерами, евакуювали 
людей з Харкова, знаходили та до-
ставляли гуманітарну допомогу в 
громади, де працює АГРОТРЕЙД.

Підтримка громад стала го-
ловним завданням для компанії, 
адже на початку багато населених 

пунктів опинились в оточенні, по-
ставки були заблоковані. «Голови 
громад знали, що можуть поклас-
тися на всі ресурси, якими володіє 
наша компанія в їхньому регіоні. 

У разі потреби в паливі, техніці, 
продуктах харчування і будь-чому 
іншому вони могли звертатися до 
представників Групи на місцях, 
а ті, в свою чергу, намагались як-
найшвидше надати необхідне. Та-
кож наші співробітники розвози-
ли «гуманітарку», хліб, обіди для 
військових ТРО, ми забезпечували 
місцевих жителів борошном та 
зерном», — розповідає Олена Воро-
на. 

Крім того, Група АГРОТРЕЙД пе-
редала армії 20 транспортних засо-
бів з власного автопарку: 16 — на 
потреби ЗСУ, а 4 — місцевим ТРО. 
Серед них як легкові, так і вантаж-
ні автомобілі.

Співробітники Групи 
АГРОТРЕЙД — на захисті 
України

60 співробітників Групи 
АГРОТРЕЙД боронять Україну від 
російських окупантів. Більшість 
вступили до лав ЗСУ або місцевих 
ТРО, ще 14 — долучились до хар-
ківського добровольчого підроз-
ділу «Хартія». Серед них тракто-
ристи і механіки, юрисконсульти і 
слюсарі, водії та інженери, фахівці 
з економічної безпеки і топ-мене-
джери.

Трьох співробітників Групи 
АГРОТРЕЙД нагороджено орде-
ном «За мужність» ІІІ ступеня. 

Україна повертає статус 
світової житниці

Неможливість експорту зерна з 
України болісно вдарило як по сві-
товій продовольчій безпеці, так і 
по економіці нашої держави. Про-
те, у серпні зі стартом роботи «зер-
нового коридору», ситуація трохи 
покращилась.

Так через порти Група 
АГРОТРЕЙД експортувала майже 
120 тисяч тонн зерна. Найближ-
чим часом компанія планує вивез-
ти ще 30 тисяч тонн пшениці. 

«Враховуючи, складність си-
туації, спричинену війною, ми 
вважаємо це непоганим результа-
том цьогорічного експорту через 
порти», — сказав директор депар-
таменту зовнішньоекономічної 
діяльності Групи АГРОТРЕЙД Ан-
дрій Бут.

Зерновий коридор хоча і працює, 
проте досить повільно. Термінали 
забиті, темпи експорту скорочу-
ються навіть у порівнянні з літнім 
періодом. Це, в свою чергу, впли-
ває на вартість зерна. 

Загалом, за словами експерта, з 
початку роботи зернового коридо-
ру Україна експортувала близько 
12 мільйонів тонн зерна. 

«Це не ідеально, але такий темп 
дозволяє функціонувати україн-
ському аграрному сектору», — під-
сумував Андрій Бут.

Група АГРОТРЕЙД експортувала майже 120 тисяч тонн 
зерна через порти

Поля Групи АГРОТРЕЙД на Чернігівщині були всипані 
ворожими снарядами 

Труднощі, з якими зіштовхнулася Група АГРОТРЕЙД 
в 2022 році, не схожі ні на що, з чим доводилось пра-
цювати раніше: частина території опинилась в оку-
пації, поля всіяні снарядами, заміновані дороги, збої 
в поставках через бойові дії, а також ймовірність об-
стрілів, які можуть відбутися в будь-який момент.
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ГРУПА АГРОТРЕЙД ПРИВІТАЛА З 
ДНЕМ ЗАХИСНИКІВ ТА ЗАХИСНИЦЬ 
ПОНАД 300 СІМЕЙ ОРЕНДОДАВЦІВ

ПРОДОВЖУЄМО 
ПІДТРИМУВАТИ ЗАКЛАДИ 
ОСВІТИ ПІД ЧАС ВІЙНИ

ГРУПА АГРОТРЕЙД ДОПОМАГАЄ ОРЕНДОДАВЦЯМ 
ЗАПАСТИСЬ ЗЕРНОМ НА ЗИМУ

ДОПОМАГАЄМО ОРЕНДОДАВЦЯМ 
ПІДГОТУВАТИСЯ ДО НАСТУПНОГО 
АГРОСЕЗОНУ

Співробітники компанії виконують оран-
ку земельних угідь пайовиків. У листопаді ця 
послуга надавалась на другому кластері. Тут 
обробили приблизно 100 гектарів в селах Сум-
ської та Полтавської областей.

Привітання від компанії отримали ті, чиї 
рідні зараз захищають Україну на фрон-

ті, були учасниками бойових дій в зоні АТО на 
Донбасі або отримали статус ветерана Другої 
Світової війни. 

«З перших днів повномасштабного вторгнен-
ня допомога військовим та нашим орендодав-
цям стало пріоритетом в нашій роботі. Тому 
цього року ми вирішили обов’язково підтри-

мати родини, чиї рідні зараз роблять або свого 
часу зробили все, щоб вигнати окупантів з на-
шої землі. Вони всі для нас герої і ми бажаємо 
тим, хто зараз на фронті, повернутися додому 
живими та з перемогою», — сказав директор 
департаменту земельних відносин Дмитро Са-
довський. 

Співробітники компанії особисто завітали до 
кожної родини та вручили продуктові набори. 

Завдяки Групі АГРОТРЕЙД в гімна-
зії села Курінь, що на Чернігівщині, 
з’явиться укриття. Компанія надала 
кошти для придбання будівельних 
матеріалів і біотуалетів. Будівництво 
вже розпочалося.

«Українські діти вже звикли до постійних по-
вітряних тривог, вони знають, як поводитись і 
що необхідно перейти в укриття. Але не всюди 
в селах є укриття, куди можуть сховатись учні. 
Тому, коли до нас звернулись з проханням до-
помогти з будівництвом укриття для гімназії, 
ми одразу погодились», — сказав регіональний 
менеджер Групи АГРОТРЕЙД Ян Можейко.

Раніше компанія придбала два біотуалети 
та реагенти для шкільного укриття в цьому ж 
селі, а також допомогла відремонтувати шкіль-
не укриття в Прохорах на Чернігівщині.

Співробітники компанії 
видали в селах Краси-
лівка та Олишівка, що 
на Чернігівщині, понад 
45 тонн зерна в рахунок 
оренди.

«Можливість отримати 
орендну плату зерном стає 
все більш актуальною. Люди 
весь час записуються на от-
римання. Ситуація загострю-
ється і люди розуміють, що 
їм треба забезпечити себе та 
господарство необхідними 
запасами на зиму. Незважа-
ючи на те, що аграрії зараз 
й самі буквально ведуть бо-
ротьбу за виживання, ми 
намагаємось максимально 

підтримати людей та допо-
могти тими ресурсами, які 
маємо в розпорядженні», 
— сказав директор департа-
менту земельний відносин 
Групи АГРОТРЕЙД Дмитро  

Садовський. 
Для зручності людей зер-

но доставляють в села згідно 
графіку, який заздалегідь по-
відомляється пайовикам.

Раніше співробітники Гру-
пи АГРОТРЕЙД видавали 
зерно та побічний продукт 
кукурудзи в селах Сумщини, 
Полтавщини та Харківщини. 
Загалом у цьому сезоні орен-
додавці Групи АГРОТРЕЙД 
отримають близько 2000 
тонн зерна. 

Щоб отримати зерно в раху-
нок оренди, варто звернути-
ся в найближчий регіональ-
ний офіс компанії.

Техніка Групи АГРОТРЕЙД виконує 
оранку для орендодавців

Компанія підтримала родини військових 

У селі Курінь з’явиться укриття

Зерно доставляють в 
села згідно графіку



Компанія підлаштову-
ється до нових умов 
праці.

Тепер, коли співробітники ком-
панії розкидані по різним куточ-
кам земної кулі, дуже важливо 
забезпечити безперебійне функці-
онування холдингу. Для цього Гру-
па АГРОТРЕЙД розпочала співпра-
цю з компанією «Вчасно». 

«Ця програма електронного до-
кументообігу дозволяє перевести 
майже всі документи в електро-
нну версію. Використовуючи 
електронні цифрові підписи ми 
можемо підписувати будь-які до-
говори та нестандартні докумен-
ти, додаткові угоди, звіти тощо. 
Підписаний таким чином доку-
мент — є оригіналом, і нам не 
треба пересилати його поштою, 
щоб поставити печатки та підпи-
си», — розповідає керівниця від-
ділу методології, обліку та контр-

олю Групи АГРОТРЕЙД Наталія 
Матвієнко.

Проте процес діджиталізації в 
компанії розпочався задовго до 
повномасштабного вторгнення. 
Раніше Група АГРОТРЕЙД почала 
працювати з іншою програмою 
документообігу «M.E.Doc», в якій 
бухгалтери підписували видат-
кові накладні, акти виконаних 
робіт та інші стандартизовані 
форми.

«Ми задоволенні якістю зерна 
кукурудзи, його вологість теж 
в допустимих межах, тому ми 
очікуємо зібрати гарний вро-
жай», — сказав директор агро-
промислового департаменту 
Групи АГРОТРЕЙД Олександр 
Овсяник.

За прогнозами залікова вага 
зерна кукурудзи буде приблиз-
но 10-11 тонн з гектару.

Загалом цього року Група 
АГРОТРЕЙД виростила кукуру-
дзу на 15,5 тисячі гектарах. На-
ступного року, через проблеми 
з вивезенням зерна, компанія 
планує значно зменшити об-
сяги посівів цієї культури, за-
мінивши її більш перспектив-
ними в умовах сьогоднішнього 
ринку соняшником, ярою пше-
ницею тощо.

Нагадаємо, що компанія ви-
конала план по збиранню ози-
мої пшениці на 106%, ярової 
пшениці — на 116%, ріпаку —  
на 110%, ярого ячменю  — на 
114%, а  озимого  ячменю — аж 
на 130%.

5 АГРОНОВИНИ

ВИПЛАТА ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗАЛИШАЄТЬСЯ 
ПРІОРИТЕТОМ ГРУПИ АГРОТРЕЙД
Труднощі з експортом, ризик  
закриття зернового коридору та 
падіння цін на продукцію, це реа-
лії українського аграрного ринку. 
Війна відібрала у агровиробників 
можливість планувати роботу, а на 
додачу вони мають зобов’язання 
перед орендодавцями, яким  
повинні сплатити гроші за землю 
за будь-яких умов. 

Група АГРОТРЕЙД виплачує орендну 
плату за диференціальною системою 
в залежності від терміну дії договору.  

У компанії зазначають: через труднощі, з яки-
ми наразі зіткнулись абсолютно всі агровироб-
ники, виплата орендної плати дещо уповіль-
нилась.

«Прогнозувати щось стало дуже складно. 
Якщо зерновий коридор буде працювати і ми 
зможемо швидко продавати й відвантажувати 
товар, то за такого розкладу ми плануємо пов-
ністю виплатити орендну плату до кінця року. 
Своєчасна виплата орендної плати залишаєть-
ся пріоритетом Групи АГРОТРЕЙД, проте, якщо 
ситуація на ринку погіршуватиметься, то ви-
плата триватиме і наступного року», — пояснює 

директор департаменту земельних відносин 
Групи АГРОТРЕЙД Дмитро Садовський. 

Компанія залишає можливість для орендо-
давців укласти договір оренди на більш трива-
лий строк, щоб отримати гроші раніше. 

«Людям, які підписують з нами довгостроко-
ві договори, й тим самим висловлюють до нас 
довіру, ми знаходимо можливість заплатити 

орендну плату швидше», — уточнює Дмитро 
Садовський. 

Також компанія не припинила соціальну про-
граму виплати орендної плати наперед при 
складних життєвих обставинах, потребі в ліку-
ванні тощо. Для цього треба звернутися у най-
ближчий регіональний офіс компанії та напи-
сати відповідну заяву.

Компанія залишає можливість для орендодавців укласти договір оренди  
на більш тривалий строк, щоб отримати гроші раніше

ВРОЖАЙНІСТЬ КУКУРУДЗИ 
ПЕРЕВИЩУЄ ПЛАН

ГРУПА АГРОТРЕЙД ПЕРЕВОДИТЬ 
ДОКУМЕНТООБІГ В ЕЛЕКТРОННИЙ ФОРМАТ

У Групі АГРОТРЕЙД триває збір кукурудзи.  
Врожайність перевищує план і сягає 13 тонн з гектару.

Якість кукурудзи — відмінна

Використовуючи 
електронні цифрові підписи 
компанія може підписувати 
будь-які документи



«Зберігання зерна в мішках завжди було ак-
туальне в період інтенсивного збирання зер-
на та повільного відвантаження. Особливо 
актуальним це питання стає під час збиран-
ня кукурудзи, тому що на цей період елевато-
ри вже заповнені ранніми зерновими, соєю 
та соняшником», — розповідає директор ви-
робничо-технічного департаменту Костян-
тин Ворона. 

Зазвичай за сезон в бегах Група АГРОТРЕЙД 
зберігала 50-60 тисяч тонн на різних елева-
торах. У цьому році компанія збільшить цей 
показник через значні залишки зерна мину-
лого року, які не були відвантажені у зв’язку 
з війною.

Серед плюсів зберігання в бегах — отриман-
ня додаткових обсягів для приймання зерна 
без капітального будівництва та значних ви-
трат. Мішки, довжиною від 60 до 90 метрів 
можна розмістити на рівній поверхні на те-

риторії елеватора або, навіть, просто неба в 
полі. При пакуванні мішки щільно закрива-
ються, що призводить до впадання зерна в 
«анабіоз» і гарантує його зберігання на три-
валий період. Єдиною вимогою є придбання 
або оренда обладнання для упаковки зерна.

«Загалом зберігання зерна в мішках є гар-
ною альтернативою будівництву стаціонар-
них елеваторів, особливо якщо зерно дости-

гає в полі базисних показників по волозі. 
Стосовно вологи ми проводили експеримен-
ти і закладали зерно з вологою до 18%, якість 
не погіршувалась», — зазначає Костянтин 
Ворона. 

У мішках можна зберігати ячмінь, кукуру-
дзу, горох, сою, соняшник, ріпак тощо. Тер-
мін зберігання зерна за даною технологією — 
до 18 місяців.

«Зерновий коридор хоч і пра-
цює, але дуже нестабільно. На-
приклад, за день інспекцію мають 
пройти близько 12 човнів на вхід і 
вихід. Але бувають дні, коли кіль-
кість інспекцій значно скорочу-
ється або взагалі їх не проводять, 
що зрештою призвело до того, що 
сьогодні в Стамбулі стоять близь-
ко 150 пароплавів різного розміру. 
Черга величезна. Очікування на 
вхід – 8 днів, на вихід – щонаймен-
ше два тижні, а іноді й більше. 
Через це агровиробники несуть 
чималі збитки. Так, наприклад, 
за пароплав на 25 тисяч тонн тре-
ба заплатити 20-23 тисячі доларів 

на добу», — розповідає Бут. 
Інша проблема, за словами екс-

перта, в тому, що пароплави для 
завантаження доводиться чекати 
по кілька тижнів, в результаті, в 
портах України катастрофічно 
бракує місця для зерна, що тягне 
за собою падіння цін всередині 
країни. Наприклад, якщо в роз-
пал роботи «зернового коридору» 
ціна на кукурудзу становила 225 
доларів за тонну, то тепер впала 
до 210 доларів і продовжує змен-
шуватись. 

Ситуація з експортом без сум-
ніву позначиться на планах агро-
виробників щодо посівної струк-

тури. Адже, якщо не можна буде 
продати зерно, немає сенсу ви-
трачати кошти на посівну та ви-
рощування. Уже зараз українські 
аграрії намагаються вийти з си-
туації, суттєво зменшуючи посіви 

озимої пшениці, а кукурудзу за-
мінюючи соняшником або соєю. 
Проте, якщо експорт з України не 
налагодиться, наступного року 
нас чекатиме падіння цін вже на 
ці культури.
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ВІДМОВА ВІД ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ Й КУКУРУДЗИ, — 
ЯКА ДОЛЯ ПОСІВНОЇ 2023?
Агровиробники потерпають від збитків через 
величезні черги в портах, і що чекає на зерно-
вий ринок далі — невідомо. Про ситуацію з екс-
портом українського зерна розповідає директор 
департаменту зовнішньоекономічної діяльності 
Групи АГРОТРЕЙД Андрій Бут. 

Через проблеми з експортом, аграрії суттєво зменшують 
посіви озимої пшениці та кукурудзи

Через війну Групі АГРОТРЕЙД довелось збільшити потужності зберігання 
елеваторів за рахунок рукавів 

ГРУПА АГРОТРЕЙД ЗБІЛЬШИЛА ОБСЯГИ ЗБЕРІГАННЯ 
ЗЕРНА В МІШКАХ ДО 100 ТИСЯЧ ТОНН
Таке рішення ухвалила компа-
нія у зв’язку зі складнощами з 
вивезення зерна, з якими зітк-
нулись агровиробники через 
російське вторгнення. 

АГРОНОВИНИ



Цього року заготівельну кампанію 
ускладнює погода, адже через 
суттєві опади, аграрії почали збір 
соняшника, сої та кукурудзи знач-
но пізніше запланованого. Дощі 
вплинули і на якість зерна.  

«Наприклад, забарвленість бороздки 
пшениці не відповідала стандартам, і пор-
тові лабораторії відносили це зерно до 
сажкових зерен. Доводилось при відванта-
женні наймати сюрвеєрів для проведення 
мікологічного аналізу. Соняшник надхо-
дить на елеватори засміченим і вологим. 
Місцями смітна домішка сягає 45%, тому 
виконуємо три очистки до сушіння і ще до-
чищаємо після. Бувало, ми відмовлялись 
приймати соняшник від деяких госпо-
дарств через його якість. Через велику кіль-

кість смітної домішки постійно відбуваєть-
ся задимлення сушарок. Це все впливає на 
швидкість приймання. Соя надходить на 
елеватори теж засмічена і волога», — роз-
повідає директор виробничо-технічного 
департаменту Групи АГРОТРЕЙД Костян-
тин Ворона. 

Щодо кукурудзи, то якість зерна цієї 
культури цьогоріч гарна, проте його воло-
гість іноді сягає 24-32%. 

Також на елеваторах Групи АГРОТРЕЙД 
підготувалися до наслідків, до яких призве-
дуть можливі труднощі з експортом зерна. 
Тому, щоб мати змогу прийняти весь обсяг 
зернових, керівництво компанії вирішило 
збільшити потужності зберігання за раху-
нок рукавів на 100-120 тис.т.

«Сьогоднішні показни-
ки  — це результат наших 
багаторічних напрацю-
вань і систематизації під-
ходів. За нашими внутріш-
німи стандартами, всі нові 
препарати, добрива, під-
ходи випробовуються що-
найменше два роки. Тож 
сьогодні ми вже точно зна-
ємо, що треба робити, щоб 
отримати гарні сходи»,  — 
розповідає директор агро-
промислового департа-
менту Групи АГРОТРЕЙД 

Олександр Овсяник.
На  Чернігівщині аграрії 

застосували прямий посів, 
а на Сумщині — традицій-
ний, попередньо виконав-
ши лущення, оранку та 
вирівнювання.

Загалом Група 
АГРОТРЕЙД засіяла ози-
мим ріпаком понад 15 
тисяч гектарів у Черні-
гівській, Сумській та Хар-
ківській областях, що 
вдвічі більше ніж було 
цьогорічного сезону.
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ТОЧНИЙ ПОСІВ ОЗИМОГО РІПАКУ ЗАБЕЗПЕЧИВ 
ЧУДОВИЙ СТАН СХОДІВ

ЛАБОРАТОРІЇ ГРУПИ АГРОТРЕЙД 
НА ВАРТІ ВРОЖАЙНОСТІ

У ГРУПІ АГРОТРЕЙД РОЗПОВІЛИ ПРО ЯКІСТЬ ЗЕРНА,  
ЩО ПОСТУПАЄ НА ЕЛЕВАТОРИ

Група АГРОТРЕЙД засіяла озимим ріпаком понад 15 тисяч гектарів

Цьогоріч під час посівної озимого  
ріпаку Група АГРОТРЕЙД застосувала 
точний посів.

«Нашими стандартами передбачено, що насіння 
повинно мати сертифікати якості, але ми робимо і 
власну перевірку того, наскільки насіння відповідає 
характеристикам, вказаним виробником. Зазвичай 
ми доробляємо насіння, тому нам важливо розуміти 
якість цього насіння до та після обробки добривами 
та засобами захисту», — розповідає директор агро-
промислового департаменту Групи АГРОТРЕЙД 
Олександр Овсяник. 

У лабораторіях Групи АГРОТРЕЙД насіння проро-
щують, досліджують сходи та обраховують резуль-
тати по кожній партії. У залежності від висновку 
фахівців, агрономи можуть змінювати норми ви-
сіву та внесення добрив й ЗЗР. Перевірці підлягає 
посівний матеріал, як сторонніх виробників, так і 
власної марки Групи АГРОТРЕЙД Agroseeds.

Перш ніж потрапити на поля, все 
насіння перевіряється в лабораторіях 
Групи АГРОТРЕЙД

Дощі вплинули на якість зерна 

Кожна партія насіння, яку отримує ком-
панія перед посівною, підлягає ретель-
ній перевірці наших спеціалістів. Це 
гарантує майбутній багатий врожай. 
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ГЕРОЇ СЕРЕД НАС

«Страшно не було.  
Розумів, що роблю,  
те, що повинен»

Василь Климець, за освітою сто-
матолог, який працював на одному 
з підприємств Групи АГРОТРЕЙД, 
ніяк не міг уявити, що колись стане 
військовим медиком. 24 лютого його 
життя змінилось. Тепер він слідкує 
за здоров’ям своїх побратимів й сто-
їть на захисті рідної Сумщини. 

«24 лютого у мене день народжен-
ня. Десь о п’ятій ранку мене розбуди-
ла жінка, я звісно подумав, що вона 
хоче мене привітати, а вона почала 
кричати, що війна почалась. Я не 
повірив: “Яка війна?”. Але у нас нав-
круги все так тряслось, що я швидко 
зрозумів, що це не жарт», — згадує 
військовий. 

Його село Мазівка знаходиться на 
кордоні з країною-терористом рф й 
першим зустріло війну. На щастя, 
росіяни тут не залишились, тож по-
дружжя вирішили не евакуюватись. 

«Я вважаю, що це було для нас пра-
вильне рішення, бо багато, хто ви-
їжджав — постраждали. Та і не було 
зрозуміло, куди їхати, — всюди стрі-

ляли. У мене один син був у Харкові, 
другий — в Києві, і довгий час вони 
не могли поїхати звідти. То куди б 
було нам їхати, коли невідомо, що 
буде з дітьми?»

Василь часу не гаяв. Доки регіон був 
окупований, відслідковував рух воро-
жої техніки, передавав інформацію 
ЗСУ, і лікував людей, якщо комусь 
потрібна була допомога. Коли росіян 
вигнали, з’явилась можливість всту-
пити до лав української армії. 

«По дорозі на роботу заїхав до вій-
ськкомату та віддав військовий кви-
ток. Так і став військовим медиком. 
Страшно не було, розумів, що роблю, 
те, що повинен», — говорить Василь.

«Я не планую пов’язувати 
свою долю з армією, але 
залишатимусь тут стільки, 
скільки це буде потрібно»

Віталій Кравченко, у мирно-
му житті юрисконсульт Групи 
АГРОТРЕЙД, сьогодні ж — вій-
ськовослужбовець ЗСУ. Його рід-
не місто Білопілля відчуло війну 
з перших хвилин. І хоча тут ро-
сіяни не розміщувались, воно 
одразу опинилось відрізаним 
від України. 

«Тоді було відчуття суцільної 
невідомості, незрозуміло, що 
робити.Тому, як, напевно, біль-
шість з нас, ми зі знайомими 
почали робити коктейлі Моло-
това. Й чекали на непроханих 
гостей». 

На щастя, росіяни оминули Бі-
лопілля і місто не постраждало 
від окупації. Але, коли ЗСУ про-
гнали ворогів з регіону, Віталій 
все одно вирішив піти в армію. 

«Рішення було єдине: треба 
боронити нашу країну, а ефек-
тивніше це робити зі зброєю в 
руках, ніж з коктейлем Молото-

ва, — говорить військовий. — І я 
неймовірно пишаюсь бійцями, 
які зараз перебувають в найга-
рячіших точках та звільняють 
нашу країну від окупантів».

Сьогодні Віталій обороняє Су-
мщину, здійснює чергування на 
блокпостах, охороняє важливі 
об’єкти, і є резервом армії, який 
будь-якої миті може бути пере-
ведений в інший регіон. 

«Хоча я і не планую пов’язува-
ти свою долю з армією, але зали-
шатимусь тут стільки, скільки 
це буде потрібно. Держава може 
на мене розраховувати».

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

ГРУПА АГРОТРЕЙД ОТРИМАЛА ВІДЗНАКУ 
В НОМІНАЦІЇ «ОПОРА» ВІД KSE

«”Опора” — це відзнака тих, хто зміг 
забезпечити розвиток своєї компанії та 
української економіки навіть в умовах 
воєнного стану. Кожен з переможців 
номінації — невипадковий, і ми цінує-
мо їхній вклад у нашу майбутню пере-
могу», — зазначили у KSE. 

Серед компаній аграрного сектора но-
мінантами стали Група АГРОТРЕЙД та 
компанія Нібулон. 

Подія зібрала 250 лідерів бізнесу, які 
сьогодні працюють в Україні. Під час 
заходу відбувся благодійний аукціон, 
на якому вдалося зібрати понад 100 
мільйонів гривень на підтримку освіти 
та української армії.

Київська школа 
економіки 
відзначила бізнеси, 
які найбільше 
підтримують Україну 
під час війни

Це відбулось під час заходу «На захисті України та майбутньо-
го для світу». На ньому Київська школа економіки відзначила 
бізнеси, які найбільше підтримують Україну під час війни.

ЗАПРОШУЄМО ПРОФЕСІОНАЛІВ 
ДО КОМАНДИ АГРОТРЕЙД!

ІНЖЕНЕР З УПРАВЛІННЯ ТА ОБ-
СЛУГОВУВАННЯ СИСТЕМ GPS

с. Суха Грунь, Роменський р-н, 
Сумська обл. 
Тел.: 067-114-99-76
ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА  
ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ 
ПИТАНЬ

с. Суха Грунь, Роменський р-н, 
Сумська обл. 
Тел.: 067-114-99-76
РЕГІОНАЛЬНИЙ МЕНЕДЖЕР

с. Курінь, Ніжинський р-н,  
Чернігівська обл. 
Тел.: 067-114-99-76

МИ ПРОПОНУЄМО
 офіційне працевлаштування; 

 соціальні гарантії;

 кар’єрне зростання; 

 корпоративне навчання.

Адреса для резюме 
 hr@agrotrade.ua


