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Агрономія

Чизелювання – для створення
оптимальної структури ґрунту

На думку головного агронома «Урожаю» В’ячеслава Черкащенка, сучасні потужні чизелі з руйнуванням ущільненого шару ґрунту можуть впоратися якнайкраще. До того ж кілька таких
агрегатів уже встигли себе зарекомендувати у попередні роки. Цього року «Урожай» придбав ще
два підсилені турбочизелі спеціально для глинистих ґрунтів Рижанівки і Моринців Звенигородського району та вісім агрегатів звичайної комплектації. Працюватиме така техніка на полях, де
вирощували сою, пшеницю, ріпак та соняшник, оскільки ці культури залишають по собі незначну кількість поживних решток. Поля після кукурудзи чизелюють лише по краях. Обробіток у
такий спосіб дасть змогу зберегти запаси вологи в шарі ґрунту завглибшки до 50 см за рахунок
осінньо-зимових опадів і як наслідок покращити вологозабезпечення культур в посушливих
умовах вегетаційного періоду.
– Такі чизелі можуть заглиблюватися в ґрунт до півметра. Ця особливість агрегату важлива також під
час очистки посівних площ вздовж
лісосмуг від коріння, що заважає повноцінній вегетації культур, а також
обробітку місць розвороту техніки
поблизу доріг. Обробіток країв поля
у такий спосіб дасть можливість
зменшити негативний вплив лісових
насаджень на результати врожай-

ності, – наголошує В’ячеслав Черкащенко.
Щонайменше до 5% можна підняти
рівень врожайності, якісно обробляючи краї поля вздовж дороги та лісосмуг, адже такі ділянки попід посадками становлять близько трьох відсотків посівних площ. Обрізка гілок,
очищення верхнього шару ґрунту від
коріння дерев і в подальшому чизелювання дасть можливість у повному

обсязі використовувати потенціал
кожного поля.
Як розповів головний інженер «Урожаю»
Андрій Назаренко, за результатами торішнього випробування техніки, що традиційно відбувається в Дніпровській філії, серед
чизелів різних виробників перевагу надали
агрегатам компанії «Ківонь». Розбірна
рама такого чизеля гарантує заміну будьякого елемента конструкції і таким чином
значно продовжує термін її експлуатації.

Щонайменше до 5% можна підняти рівень врожайності, якісно обробляючи краї поля вздовж доріг та лісосмуг
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Слово керівника

Зміни в країні
починаються з себе

Щ

ойно Америка обрала нового
президента, весь світ обговорює його політичні погляди і перспективи розвитку
США, як вплине такий вибір на долю Євросоюзу і зрештою України. Очевидно,
що ми очікуємо глобальних змін і в себе
на Батьківщині. Але чи залежатиме наш
добробут від вибору чужого народу?!
Якщо розібратися, то насправді в сутності кожного українця лежить звичка
завищувати свої очікування, шукати

вакансії

шукаємо кадри

Директор тваринницької філії (ВРХ)
Вимоги до кандидата: вища освіта
(профільна), обов’язковий досвід роботи
від 5 років.
Головний економіст
Вимоги до кандидата: повна вища
економічна освіта, досвід роботи головним економістом (бажано на виробничих підприємствах) від 5 років.
Агроном із захисту рослин
(Канівський р-н)
Вимоги до кандидата: повна вища агрономічна освіта, досвід роботи агрономом із захисту рослин від 2 років.
Чекаємо Ваші резюме на адресу
t.tsipovyaz@mhp.com.ua або телефонуйте за номером 067-440-55-93, менеджер з персоналу Тетяна.
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причину власних негараздів і шляхи їх
вирішення десь на стороні. Так було з діда-прадіда, таку традицію, на жаль, продовжують і наші сучасники. Подібний
спосіб мислення можна порівняти з чудодійною таблеткою, один прийом якої
нібито може позбавити від усіх недуг. Але
ж здоровий глузд підказує, що поправити здоров’я можна, лише доклавши певних зусиль, скажімо, регулярно займаючись спортом, відмовившись від шкідливих звичок, дотримуючись дієти тощо.
Так і в свідомості людини, напевно, настав час змінити свою позицію, почавши
надіятися лише на себе і на власні сили.
Такі принципи сповідує і «Урожай».
Ніхто зі співробітників тут не звик очікувати, поки йому скинуть толкову вказівку
зверху чи хтось виконає його роботу.
Шукаємо можливості в середині підприємства генерувати ідеї та самостійно втілювати їх у життя. Це стало можливим
тільки через зміни в середині самих
себе. Звичайно, непросто дорослій самодостатній людині самостійно змінювати свою свідомість. Куди простіше слідувати звичкам, що глибоко вкоренилися в нас. Але з таких кардинальних змін
в середині себе та своєї громади починається формування громадянського
суспільства, яке вже давно з’явилося в
Швеції чи іншій демократичній країні
Європи. В Україні тільки з’являються

перші його паростки у вигляді, скажімо,
волонтерського руху.
Але на шляху до формування громадянського суспільства в Україні стоїть ще
одна важлива перепона: українці не вміють ґрунтовно аналізувати свої помилки
і робити при цьому важливі висновки з
власного досвіду. Ми знову і знову наступаємо на одні й ті самі граблі, обираючи,
приміром, 25 років поспіль неєфективних менеджерів до влади. Якби ми вміли
робити правильні висновки, то, певно,
давно б дали шанс іншим людям, здатним мудро керувати суспільством.
В «Урожаї», наприклад, вдалося реалізувати сучасну модель ефективного
керівництва. На підприємстві дають
шанс проявити себе тим людям, які не
лише прогресивно мислять, а й здатні
піти на ризик і взяти на себе відповідальність. Люди, які довели свою спроможність в «Урожаї», зможуть ефективно працювати й на рівні держави, адже
вони точно знають, що зміни мають генерувати самі і власним прикладом бути
рушійною силою в усьому суспільстві.
Тож, дорогі колеги! Закликаю вас активніше брати участь в суспільному житті країни і ті принципи, які ми сповідуємо
в «Урожаї», сміливо практикувати у вашій громадській діяльності.
Директор ТОВ «НВФ «Урожай»
Олег Васецький

Призначення

Василь Щербатюк, новий директор
АФ «Батьківщина Шевченка»
– Очолити філію, яка під керівництвом Руслана Самієва тривалий час
посідала лідерські позиції за фінансовими показниками, – для мене велика
честь і відповідальність. Тепер важливо й надалі працювати в тому ж руслі
задля досягнення високої планки. Найскладнішим для себе вважаю знайти
компроміс з пайовиками і утвердити
авторитет «Урожаю», адже не завжди
добрі справи підприємства громада
здатна оцінити гідно. Бо в деяких випадках заслуги за соціальну роботу нашої команди незаслужено присвоюють
собі інші.
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польовий репортаж

Цьогорічна посуха змушує
переглянути технологію

У зв’язку з тривалою посухою, яка позначилася на цьогорічних результатах врожайності кукурудзи, агрономічна служба підприємства налаштована відкоригувати технології вирощування
основних сільськогосподарських культур, на яких спеціалізується «Урожай». Для посівної
кампанії наступного року підбиратиме відповідні гібриди кукурудзи та посівний матеріал
інших культур, здатних краще витримувати тривалу відсутність дощів. Як наголосив заступник директора з рослинництва Петро Гальовський, зниження рівня врожайності кукурудзи та
соняшника по підприємству пов’язане насамперед з відсутністю достатньої кількості опадів у
критичні періоди вегетації. Як зменшити вплив проблеми посухи надалі, допоможе ґрунтовний
аналіз отриманих результатів.

С

уттєвого впливу посухи на рівень врожайності можна уникнути за умови правильного підбору гібридів і сортів та вдалого
планування термінів посівів, – пояснює
спеціаліст. – Посуха також змусила скоригувати терміни збирання: кукурудза
дозріла майже в той самий час, що й соняшник. Через брак осінніх опадів і
швидке дозрівання кукурудзу вдалося
зібрати в найкоротші терміни.
Зважаючи на важкий у плані вирощування основних сільськогосподарських
культур рік не вдалося досягти значних
рекордів з урожайності. Проте ряд філій
таки досягли рубежу врожайності кукурудзи – 100 ц/га і більше. Якби не посуха,
то в більшій частині філій врожайність
була б не меншою. Загалом по «Урожаю»
рівень врожайності основної культури
кукурудзи становить цього року 91 ц/га.

Збирання кукурудзи на полі АФ «Батьківщина Шевченка»

урожай

Безпека

Затримано викрадача
кукурудзи

З

акінчився збір врожаю пізніх
зернових культур. Служба
безпека підприємства використовувала всі можливі заходи та проводила роботи для запобігання крадіжок. Усі без винятку правопорушники понесли матеріальну,
адміністративну та дехто кримінальну
відповідальність. За словами начальника служби безпеки Юрія Романчі,
так, під час охорони посівів кукурудзи
та соняшника охоронцями підприємства спільно з найнятою приватною

охороною 16 вересня 2016 року затримано гр. Сиротенка Богдана, який на
полі Лисянської філії в с. Боярка намагався викрасти качани кукурудзи.
На місце події викликано наряд поліції для документування злочинних намірів вказаної особи. Щодо правопорушника відкрито кримінальне провадження і визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.185
КК України.
За інформацією
Служби безпеки «Урожаю»

Найвищі показники
врожайності
кукурудзи
Назва філії

Середня
врожайність
(ц/га)

Катеринопільська

113,3

АФ «Мрія»

109,9

Дніпровська

103,6
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Відпочинок

HR-команда «Урожаю»
мандрувала Львовом
Побачити Львів та Прикарпаття і закохатися в зовсім іншу Україну - кавово-смерекову,
стриману, європейську... Представники HR-служби “Урожаю” були премійовані поїздкою до
одного з найколоритніших міст України, побувавши наприкінці серпня в 2-денному турі на
Львівщині. Тепер спільними стали не лише посадові інструкції для 20 співробітників підприємства, а й яскраві враження від мандрівки.
Валентина Алексійчук, інспектор з
кадрів Тростянецької філії:
– Найбільше вражень залишила по
собі Східниця. Селище міського типу абсолютно відрізняється від наших райцентрів. Це типове європейське містечко з вузенькими вуличками і чистим
узбіччям, доглянутими двориками і спокійним розміреним життям, де приємно
відпочити і оздоровитися. Особливої
уваги заслуговує повітря і природа.
Коли ми піднялися до джерела майже
опівдні, на траві досі була роса. Тому повітря в горах здається особливо свіжим.
А от Борислав запам’ятався кількома
старезними помпами, які й досі вакуумним способом качають нафту. Сам же
Львів неперевершений. Не знаю навіть,
що у Львові найбільше запам’яталося:

старовинні будиночки, храми, будівлі чи
смачна ароматна кава.
Вікторія Балабан, інспектор з кадрів
Лисянської філії:
– Під час екскурсії ми побували в Трускавці, це старовинне курортне містечко,
в якому так само, як у Львові, збереглися давні будівлі, слугуючи зараз музеями. А от у Львові захопив римо-католицький костьол, де навіть вдалося застати богослужіння польською мовою.
Нам також вдалося спробувати воду з
кількох джерел Східниці. Одна з них навіть мала присмак нафти, а тому не всім
з нашої групи припала до смаку. Трішечки такої цілющої води привезла й рідним скуштувати. В подарунок також
придбала каву, шоколад і львівські сувеніри.

Одним із маршрутів нашої туристичної групи було відвідування Трускавця
і його історичного центру зі старовинними дерев’яними будиночками
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В одній із львівських кав’ярень наші «кадри» спробували себе у ролі
видобувачів зерен цього напою. За легендою, справжню львівську
каву видобувають під землею, майже так само як вігілля

На центральному майдані міста поперед Львівської опери

Лариса Захарченко, інспектор з кадрів АФ «Заповіт Шевченка»:
– Крім цілющих джерел та казкового
Львова, наша екскурсія передбачала
також відвідування СПА-центру в Трускавці. Дві години ми могли плавати в
басейні, паритися в різноманітного
роду саунах і хамамах, а також відчути
на собі ефект Мертвого моря. Це невеличкий басейн з теплою і надзвичайно
солоною водою, яка виштовхує тіло на
поверхню. Таким чином там комфортно
навіть тим, хто не вміє плавати.
У Львові бувала й раніше, цього разу
мене вразило звучання органу і богослужіння в одному зі старовинних костьолів. Це надзвичайно. Така поїздка
відволікла мене від роботи і ще більше
зблизила з колегами.

Володимир Тюпа, інспектор з кадрів
ТФ «Ранок»:
– Якщо чесно, спочатку навіть не хотів
їхати, бо багато роботи. Але зараз, коли
повернувся, в жодному разі не шкодую,
бо стільки цікавого за два дні ще ніколи
не бачив. У Львові вперше. Що
запам’яталося найбільше, то це кавова
копальня з легендою про те, що у Львові зерна цього напою видобувають під
землею. Концептуальна кав’ярня настільки вражає, що здається, ніби й кава
тут особлива, саме та, львівська.
Побував у також у кафе-музеї «Гасова
лямпа», де можна простежити історію її
виникнення. У цьому закладі зібрано
кілька сотень гасових ламп, до кожної з
яких подана своя невелика історична
довідка.

Цілюща джерельна вода з вмістом заліза
не всім до смаку, проте корисна кожному
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Талант

Тетяна Водолаз:
«Клаптики тканини перетворюю
на витвір мистецтва»

Для заступника начальника юридичного відділу ЦО Тетяни Водолаз її захоплення шиттям почалося у дорослому віці, коли її доньці виповнилося 4 роки. Пригадує, що якось прокинулася вранці
і вирішила, що для своєї Богданки пошиє не просто ковдру з подушкою, а виготовить їх з кольорових клаптиків тканини. Для цього довелося порізати старі речі, але те, що з них вийшло,
милувало очі.

Стильна обкладинка, виготовлена
власноруч, робить корпоративний
щоденник Тетяни Водолаз особливим і
ексклюзивним

Я

ніде спеціально не навчалася
тому, як правильно тримати голку в руках. У нашій родині всі жінки по маминій лінії вміють це робити майстерно. Мама завжди шила мені
й сестрі різний одяг, починаючи від сукенок і закінчуючи пальтом. Таким чином,
ми завжди мали модний вигляд і носили
оригінальні речі, виготовлені маминими
руками, – розповідає Тетяна Водолаз.
– Для себе я обрала печворк – клаптикове шиття, або текстильну мозаїку. Це вид
декоративного мистецтва, коли за принципом мозаїки зшивається цілісний виріб зі шматочків тканини. У процесі роботи створюється полотно з новим колірним рішенням, візерунком та фактурою.
Співробітниця «Урожаю» переконана,
що її захоплення абсолютно не заважає
6

її роботі. Навпаки, каже, що, коли протягом робочого дня втомлюєшся і найбільше хочеться побути наодинці, розрадою в такі моменти стає шиття. Іноді й
у робочий час, буває, з’являються нові
ідеї. Тоді доводиться однією рукою документ набирати, а іншою схему майбутнього виробу креслити.
– Власноруч виготовлені жіночі сумочки – моя особлива пристрасть. Маю
велику їх колекцію, кожна з них неповторна. Навіть на день народження не
уявляю кращого подарунка, ніж шматок
натуральної шкіри для майбутньої сумочки чи набір якісної фурнітури для
шиття. Копіткої роботи потребують і чохли для окулярів. Вони в результаті виходять немов справжні витвори мистецтва. Їх часто в подарунок виготовляю,
– продовжує Тетяна Водолаз.
Це на перший погляд здається, що в
цій роботі немає нічого складного. На
створення однієї речі ручної роботи витрачається набагато більше часу, ніж на
виріб, який виходить з конвеєра. Речі,
які створюються руками, містять частину душі людини, яка їх створює, позитивну енергетику, ці речі ексклюзивні,
бо існують в єдиному примірнику.

Коли протягом
робочого дня
втомлюєшся і
найбільше хочеться
побути наодинці,
розрадою в такі
моменти стає шиття.
Іноді й у робочий час,
буває, з’являються
нові ідеї. Тоді
доводиться однією
рукою документ
набирати, а іншою
схему майбутнього
виробу креслити
Крім ковдр і подушечок, сумочок та футлярів для окулярів, виготовляю чохли для
планшетів та ноутбуків, інтер‘єрні іграшки,
настінні панно, фартухи і скатертини, серветки для сервірування столу, косметички і
навіть обкладинки для книжок і блокнотів.
Завдяки такому вмінню корпоративний
блокнот Тетяни Водолаз щороку перетворюється на ексклюзивний примірник.
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«Повернувся з війни старшим на цілу вічність», –
переконаний водій Валявської філії Іван Рябець
Того дня якраз сіяли кукурудзу і Іван Рябець разом з іншими робітниками був на полі. Повернувшись з роботи додому, застав матір засмученою. В руках вона тримала повістку, що
зобов’язувала її сина з’явитися у військкомат. Зізнається, що не збирався, як деякі його
ровесники, ховатися від виконання військового обов’язку перед Батьківщиною, адже рано
чи пізно таки довелося б боронити східні кордони країни від нападників.

– Війна – це насамперед страх, яким
треба навчитися керувати. Війна робить з юнака справжнього чоловіка, дорослого, серйозного, самодостатнього.

Кожного, хто побував на полі бою, війна
наскрізь пронизує патріотизмом і відповідальністю, – міркує чоловік. – На війну
я йшов 27-річним молодим чоловіком, а
повернувся через рік старшим, здається, на цілу вічність.
Виконуючи на передовій обов’язки
командира відділення, Іван Рябець мав
у підпорядкуванні шість осіб, серед
яких були як його однолітки, так і вже
досвідчені бійці. Проте спільну мову,
каже, вдавалося знайти з усіма, тому з
роллю начальника, можна вважати,
впорався навідмінно. Зізнається, що
найбільше боявся втратити побратимів.
Декого таки війна забрала. Про це воліє
не розповідати, бо й досі в серці залишилася рана. А когось несправедлива
смерть таки спіткала.
– Часто «смачненьке» для наших
хлопців місцеві приносили. То одного

разу смаженою картоплею з салатом
пригостили. Ледве прийшли до тями
мої товариші, хто першими скуштували, – додає подробиці з перебування в
АТО співробітник «Урожаю». – На війні на кожному кроці обережним треба бути.
Іван пригадує також і своїх чотирилапих побратимів, які також стояли на сторожі спокою і безпеки солдатів. Одного
з таких, Мухтара, «виняньчили» майже
з пелюшок. Спеціально купили пляшечку з соскою і напували цуценя, як дитину, поки воно не виросло. Такий охоронець ні на крок не підпускав до взводу
чужих. Варту ніс цілодобово.
– Мухтар справжнім псом виріс. Війна
з нього теж дуже швидко зробила дорослого, бо там немає різниці, хто ти є,
головне – яким ти став, – наголошує Іван
Рябець.

Дозвілля

До Дня знань «Урожай» подарував
дітям поїздку в аквапарк

М

андрівка в столичний аквапарк для дітей, батьки яких
працюють в ЦО «Урожаю»,
став своєрідним подарунком підприємства до Дня знань. Такий крок з боку «Урожаю» цілком зрозумілий: через постійну зайнятість
татусів та матусь на роботі їхні діти на
літніх канікулах часто-густо позбавлені якісного дозвілля, спільного з
родиною відпочинку. Тому підприємство оплатило квитки в аквапарк,
взяло на себе транспортні витрати і
дало можливість таким чином відпочити родинам разом із дітьми. Понад
20 хлопчаків та дівчаток вдячні «Урожаю» за особливий подарунок до
1 Вересня.
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вітаємо ювілярів!

Жовтень

16

	Павлушкіна Олександра 		
		Олександровича,

		
		

тракториста-машиніста с.-г. виробництва
Машино-тракторної філії, із 40-річчям

листопад

1
1
2
3
3
5
6
7
7
8
8
10

		 Зволінського 			
		Віктора Васильовича,

		
робітника з комплексного обслуговування с.-г.
		
виробництва Лисянської філії, із 45-річчям

		
		

		

		

Холодняка 			
Юрія Леонідовича,

комірника Валявської філії, з 50-річчям

Зінич Лесю Леонідівну,

		
оператора заправних станцій АФ»Нива», з
		35-річчям

		Добрелю Катерину Василівну,

		
оператора зі штучного осіменіння тварин та птиці
		
Шубиноставського відділку ТФ «Ранок», із
		40-річчям

		
Махиню 				
		 Михайла Миколайовича,

		

сторожа Валявської філії, з 40-річчям

		Вольського Віталія 		
		Владиславовича,

		
агронома з насінництва Валявської філії, з
		25-річчям

		

Крангу Анатолія Івановича,

		
тракториста-машиніста с.-г. виробництва
		
Дніпровської філії, із 60-річчям

		
Лисюка 				
		Павла Миколайовича,

		
тракториста-машиніста с.-г. виробництва
		
Лисянської філії, із 50-річчям

		

		

		

Шай Лілію Іванівну,

комірника АФ «Заповіт Шевченка», із 50-річчям

Глушенка Василя Вікторовича,

		
головного фахівця з питань економіки ЦО, із
		40-річчям

		
		

Ковальчука 			
Миколу Петровича,

		
слюсаря з ремонту автомобілів філії «Росава», із
		50-річчям

Гнезділова Володимира Гнатовича,

		
інженера з ОП Машино-тракторної філії, із
		65-річчям

10
11
12
16
19
19
26
29

Копійку 				
		Валентину Олексіївну,

		
		

робітника з комплексного обслуговування АФ
«Дружба», із 50-річчям

Коваленка 			
		Олександра Володимировича,

		
начальника відділу наукових інновацій ЦО, із
		30-річчям

Зайця Миколу Олександровича,

		

сторожа Лисянської філії, із 55-річчям

		
		

тракториста-машиніста АФ «Батьківщина
Шевченка», із 55-річчям

Гибала 				
		Олександра Миколайовича,
	Пасічник Оксану Миколаївну,

		
кухаря АФ «Батьківщина Шевченка», із
		30-річчям

	Середу Володимира 		
		Миколайовича,

		
		

електрозварювальника Катеринопільської філії,
з 55-річчям

Максименка 			
		Володимира Івановича,

		

сторожа Валявської філії, з 55-річчям

Грищука Миколу Григоровича,

		
робітника з комплексного обслуговування с.-г.
		
виробництва Лисянської філії, із 50-річчям

грудень

3
9
13
13
13

		
Березову 				
		 Людмилу Володимирівну,

		

диспетчера Валявської філії, з 55-річчям

		
		

оператора машинного доїння Дацьківського
відділку ТФ «Возз’єднання», із 50-річчям

		Немчину 				
		Валентину Павлівну,
	Дудника Андрія Вікторовича,

		
слюсаря з ремонту с.-г машин та устаткування
		
Дацьківського відділку ТФ «Возз’єднання», із
		25-річчям

	Ніколаєва Миколу Івановича,

		
тракториста-машиніста с.-г. виробництва
		
Машино-тракторної філії, із 45-річчям

Остапенка Андрія Івановича,

		
тракториста-машиніста с.-г. виробництва
		
Валявської філії, з 55-річчям

вітаємо з народженням немовлят

Дем`яненка Василя Андрійовича,

тракториста-машиніста с.-г. виробництва Тростянецької
філії, з народженням онучки Софії

Вітряк Світлану Василівну,

диспетчера Тростянецької філії, з народженням дочки Софії

Мандибуру Оксану Василівну,

помічника керівника виробничого підрозділу, та
Мандибуру Віктора Петровича, водія автотранспортних
засобів Лисянської філії, з народженням онучки Соломії

Голуба Сергія Миколайовича,

тракториста-машиніста АФ «Батьківщина Шевченка», з
народженням сина Олексія

Кобця Костянтина Вікторовича,

агронома з захисту рослин АФ «Батьківщина Шевченка», з
народженням доньки Анастасії

Накоп’юка Сергія Романовича,

диспетчера АФ»Нива», з народженням донечки Іванки

Гайворонського Віктора Васильовича,

водія автотранспортних засобів філії «Росава», із
народженням онучка Андрійка

Воропая Олександра Петровича,

тракториста-машиніста с.-г. виробництва Дніпровської
філії, з народженням онучки Ангеліни

СіянкА Сергія Михайловича,

сторожа філії «Росава», із 60-річчям

Буряка Сергія Анатолійовича,

		
апаратника оброблення зерна філії «Росава», із
		20-річчям
		
		

		

Лелеку Ігоря Васильовича,

тракториста-машиніста АФ «Батьківщина
Шевченка», із 45-річчям

Комаренка 			
Миколу Петровича,

		
сторожа Богачівського відділку ТФ «Ранок», із
		25-річчям

Хижняк Ольгу Вікторівну,

		
робітника з комплексного обслуговування
		с.-г. виробництва Чаплинського відділку ТФ
		
«Ранок», із 35-річчям

Коваленка 			
		Валерія Ілліча,
		
		

комірника підрозділу «Шубиноставське»
Звенигородської філії, із 55-річчям

		

бухгалтера Звенигородської філії, із 25-річчям

	Дорошенко 			
		Наталію Анатоліївну,
		

		

Карташова 			
Миколу Миколайовича,

сторожа Дніпровської філії, із 55-річчям

Кохана Василя Васильовича,

		
тракториста-машиніста с.-г. виробництва
		
Богачівського відділку ТФ «Ранок», із 45-річчям

	Панасенка Віктора 		
		Володимировича,

		
		

водія автотранспортних засобів АФ «Заповіт
Шевченка», із 35-річчям

Зозулю Юрія Петровича,

		
тракториста-машиніста с.-г. виробництва
		
АФ»Заповіт Шевченка», із 25-річчям
		

		

		
		

	Тарасенка Петра Валентиновича,
бухгалтера АФ»Нива», з 25-річчям

Вовкотруба Миколу Вікторовича,

директора Катеринопільської філії, з 50-річчям

Гудзя Володимира Васильовича,

водія автотранспортних засобів Машинотракторної філії, із 55-річчям

співчуваємо

Гавриленка Анатолія Васильовича,

тракториста-машиніста с.-г. виробництва та

Кужильну Світлану Володимирівну,

касира АФ «Заповіт Шевченка», з одруженням

Чупилку Анатолія Володимировича,

тракториста-машиніста с.-г. виробництва АФ «Заповіт
Шевченка», з одруженням

Чеберяка Олега Миколайовича,

аронома із захисту рослин АФ «Заповіт Шевченка», з
одруженням

Будник Валентину Михайлівну,

керуючу їдальнею АФ «Заповіт Шевченка», з одруженням
доньки

Шевченка Олександра
Володимировича,

провідного інженера Валявської філії, з одруженням

Палія Михайла Олексійовича,

Білан Людмилу Іванівну,

оператора комп’ютерного набору Моринського відділку ТФ
«Возз’єднання», з одруженням

Доянського Олега Юрійовича,

техніка-механіка с.-г. виробництва Машино-Тракторної
філії, із народженням доньки Софії

економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності Дацьківського відділку ТФ
«Возз’єднання», з одруженням

водія автотранспортних засобів МТФ, із народженням
онучки Марії

тракториста-машиніста с.-г. виробництва АФ «Дружба», з
одруженням

Чернієнка Володимира Івановича,

		

	Стоколоса 			
Миколу Григоровича,

вітаємо з одруженням

провідного агронома Валявської філії,
з одруженням

вагаря Машино-Тракторної філії, із народженням доньки
Софії

		

Кучменко Людмилу Анатоліївну,

комірника Валявської філії, з 30-річчям

інженера-механіка інженерного відділу ЦО, із народженням доньки Аліси

Воропая Олександра Олександровича,

тракториста-машиніста с.-г. виробництва Дніпровської
філії, з народженням доньки Ангеліни

13
16
17
17
18
18
22
23
25
25
25
26
27
30
31
		

Голубченко Аліну Григорівну,

Бойко Альону Олександрівну,

Степаненка Сергія Васильовича,

В останню путь колектив «Урожаю» провів
директора Тваринницької філії «Возз’єднання»
Сергія Луценка. За 5 років роботи керівником
він зміг згуртувати навколо себе команду
професіоналів, разом з якими ставив високі планки
в роботі й досягав значних результатів. Був переконаний у тому, що для показників важливі не лише
новітні технології, а й сумлінне ставлення людини
до виконання своїх обов’язків. Вічна пам’ять
дорогому колезі, другові, пораднику! Пам’ятаймо!
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