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«Урожай» привітав перших
співробітників підприємства
Перші агрономи, бухгалтери, трактористи та інженери, які стояли біля витоків «Урожаю»,
зібралися днями на урочистості з нагоди 15-річчя підприємства. Квіти, премії, грамоти і
обов’язково спогади про те, як нікому невідоме підприємство йшло вперед впевненими
кроками, завойовувало довіру громади і поступово зміцнювало свій авторитет як надійний
партнер з амбітними планами.

– 15 років для людини – немало, а
для підприємства, яке починало працювати з нуля, це значно більше. 15
років для «Урожаю» це майже 5 тис.
робочих днів, сповнених проб і помилок, які для всієї нашої команди ставали ще кращим уроком, ніж досягнення і перемоги, – наголошує директор «Урожаю» Олег Васецький. – Щороку ми розвивалися, шукали нові
можливості для реалізації амбітних
планів. Проте, які б високі врожаї ми
не отримували, яку б сучасну техніку
не закуповували, найбільшою цінністю для нас залишаються люди, які і є
рушійною силою підприємства. Тому
нашим успіхом насамперед завдячую
команді, яка починала, продовжує і
намагається ефективно і сумлінно
працювати нині. Та найбільша подяка
– першому директору Кіровської філії
Михайлу Корнієнку, якого, на жаль,
вже з нами немає. Він був один з тих,
хто повірив на той час молодим хлопцям, які хотіли і вміли працювати на
землі. Його згода працювати з «Урожаєм» тоді стала початком стрімкого
розвитку підприємства, яке сьогодні
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завдяки високим врожаям відоме навіть у Європі.
Так, перші співробітники «Урожаю»,
які й досі вкладають всі свої знання,
вміння і досвід у роботу підприємства, –
це Марина Шмаль, Микола Єфремцев,
В’ячеслав Черкащенко, Ольга Корнієнко, Ольга Зубко, Володимир Могильний,
Михайло Кушнірук, Олександр Данильченко, Віктор Зубко, Олександр Бзенко,

Микола Іванчук, Юрій Перепелкін, Ольга
Барановська. Одна з перших – бухгалтер
Кіровської філії, Ольга Зубко, вона досі
пам’ятає як стрімко їхнє товариство почало розвиватися після входження в
«Урожай». Каже, що цінними були стабільна виплата заробітної плати, робота
в своєму селі, а не за сотні кілометрів від
дому, різноманітні премії і заохочення
працівників. Тому працювати за таких
умов було самим задоволенням.
– В ті роки поїздка бухгалтерів на тиждень в Крим за рахунок «Урожаю» –
яскраві спогади на все життя. Сам би
собі ніколи такого відпочинку не дозволив, – додає Ольга Зубко. – Жодного
разу ніхто з нас не шкодував, що стільки
років в «Урожаї».
Сьогодні «Урожай» – це 1 700 співробітників, які так само вкладають свої
знання і сили в те, щоб підприємство
могло розвиватися з таким самим темпом, який було задано на момент його
створення 15 років тому. Яким буде
«Урожай» ще через 15 років – питання
часу. Але завдання кожного з нас – утримати і примножити те, що так дбайливо
створювали його перші працівники.
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«Урожай» демонструє приклад
відповідального поводження з відходами
Правильне поводження з відходами та вторинною сировиною – один із принципів якісної роботи
підприємства у сфері безпеки праці та навколишнього середовища. Нині питання роздільного
збирання та подальшого поводження з відходами є актуальним у зв’язку зі збільшенням кількості стихійних сміттєзвалищ вздовж узбіч, лісосмуг, паркових зон і відсутності у населення культури роздільного сортування сміття. Так, за словами головного еколога підприємства Андрія
Осокіна, за останні роки «Урожай» вживає всіх заходів щодо утилізації відходів і вторинної
сировини, зокрема відпрацьованих люмінесцентних ламп, акумуляторів, шин, мастил та пакувальних матеріалів, а саме: біґ-бегів, рукавів, картонної упаковки.
– Тільки за відпрацьовані акумулятори торік наше підприємство отримало
прибуток в розмірі близько 100 тис. грн.
Близько 50 тис. грн надійшло за відпрацьовані мастила і майже 450 тис. грн –
від реалізації пакувальних матеріалів.
Значні суми за поводження з вторсировиною ще раз підтверджують, що й відходи можуть давати чималі прибутки
для підприємства, – пояснює Андрій
Осокін. – Та й стихійні сміттєзвалища,
забруднені такими відходами, – загроза
для довкілля. Наприклад, відро відпрацьованого мастила, вилите в лісосмузі,
забруднює не лише родючий шар ґрунту, а й підземні води, які наповнюють
криниці. Так само згубно впливає на
довкілля електроліт та свинець з акуму-

підсумки

Передові філії
за результатами
господарської
діяльності
2016 року
1.

АФ «Заповіт Шевченка»

2.

Катеринопільська філія

3.

Дніпровська філія

4.

Тростянецька філія

ляторів. Скажімо, в одній такій свинцево-кислотній батареї може міститися до
5 л кислоти, пари якої можуть призвести до незворотних наслідків.
Значна загроза міститься і в неправильному поводженні з відпрацьованими люмінесцентними лампами. Скажімо, одна люмінесцентна газорозряджувальна лампа може містити від 1 до 70
мг ртуті. Через пошкоджену колбу лампи
випаровуються пари ртуті, які здатні викликати отруєння організму. Неналежна
утилізація люмінесцентних ламп може
так само завдати масштабної шкоди навколишньому середовищу: вивільнена
ртуть випаровується у повітрі або потрапляє у ґрунт, а далі у ґрунтові та підземні води.

сбу

За викрадений металобрухт –
обмеження волі
Найголовнішим принципом діяльності служби безпеки
ТОВ «НВФ «Урожай» є профілактика (запобігання) злочинів та правопорушень, постійно проводиться
роз’яснювальна робота, інструктажі перед прийомом на
роботу, але незважаючи на усі проведені заходи, має місце
нехтування усіма правилами.

Т

ак громадянин Олег Жежер 1969
р.н. та громадянин Юрій Кобяков 1978 р.н., які згідно з договором надавали послуги на
проведення ремонтно-будівельних робіт у с. Моринці Звенигородського району, знехтували попередженнями
про недопустимість розкрадань товарно-матеріальних цінностей, викрали з
території ферми металобрухт, який

здали на пункт прийому місцевому
підприємцю. Це правопорушення викрив начальник охорони філії «Батьківщина Шевченка» Віктор Нога.
28.12.2017 року Звенигородський районний суд засудив цих осіб за ч.1 ст.
185 КК України та призначив покарання
у вигляді двох років обмеження волі.
Юрій Романча,
начальник Служби безпеки
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Спортивні жнива
«Урожаю» 2017
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філія ім. О. Г. Бузницького

1

Лисянська філія

2

Центральний офіс

3

АФ «Батьківщина Шевченка»

10

АФ «Дружба»
АФ «Заповіт Шевченка»

14
12

АФ «Мрія»
Валявська філія

6
11

ТФ «Нова»

7

Дніпровська філія

7

Звенигородська філія

4

Катеринопільська філія

13

Кіровська філія

8

Машинно-тракторна філія

9

Філія «Росава»
Тростянецька філія
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Запас міцності техніки —
в золотих руках слюсаря

У гарячий сезон посівної чи жнив робочий день у Віктора Пухтія, слюсаря тракторної бригади
Валявської філії «Урожаю», починається рано-вранці, без затримок і запізнень. Адже саме від
його знань, умінь, досвіду, а іноді навіть винахідливості залежить, у якому стані трактори вийдуть
у поле, чи встигнуть виконати потрібні роботи за відведений погодою час.

П

рацює Віктор Пухтій в «Урожаї»
вже 11 років, від самого часу
заснування філії у Валяві, а
слюсарює ще з 1991 р. Добре
пам’ятає стару, ще радянську техніку,
яка від сучасних «Джон Дірів» відрізнялася простотою, але й незручністю для
тракториста чи водія, високими втратами врожаю. Коли навчався в Черкасах,
розповідає, то була думка гайнути подалі від села. Але все ж як магнітом тягнуло додому, до батьків. Хотілося лагодити
техніку, втілювати здобуті знання. І зрештою цей потяг переміг.
Чималим досвідом умілий слюсар щедро ділиться з колегами – водіями та механізаторами. Каже, що вільного часу в
нього практично немає. Він один обслуговує та ремонтує 16 тракторів, а в сезон
слідкує, щоб всі вони виходили в поле
справними.
З вдячністю відгукується про працівника й технік-механік тракторної бригади Анатолій Басай: «Навантаження в
нього чимале. Адже, крім тракторів, він
ремонтує ще й сівалки, культиватори, обприскувачі тощо. По допомогу до нього
звертаються трактористи чи водії – ніколи нікому не відмовить, завжди допоможе, проконсультує, навчить. В людини,
як кажуть, золоті руки. Якщо якась поломка техніки на полі – його можуть підняти й серед ночі, бо знають рівень його
відповідальності й майстерність – він
прийде й зробить. Був випадок – зламався насос обприскувача. Деталь дороговартісна, крім того, не було часу чекати,
поки її замінять. Віктор зумів розібратись
та полагодити насос самотужки».
Віктор Пухтій про труднощі воліє не
згадувати, та зізнається, що на роботі
буває всякого:
– Виїхав трактор орати, спустило колесо. Потрібно терміново замінити, аби
не зупинялась робота. В сучасних тракторах колеса такого розміру та ваги, що
самому трактористу ніяк не впоратись,
потрібна допомога, а іноді й нестандартні рішення.
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А ще – потрібно постійно вдосконалювати свої професійні навички, бо трактори в «Урожаї» переважно провідних
іноземних виробників і для ремонту потребують знання сучасних технологій,
високої кваліфікації і водія, і того, хто
обслуговує техніку. Вся вона має бути
відремонтована й до сезонних робіт
працювати як годинник, тож і в міжсезоння роботи в автослюсаря вистачає.
Віктор Пухтій зізнається, що робота
нелегка, але є дружний колектив, в якому завжди знайдеш підтримку. До того ж
компанія забезпечує достойні умови
праці та гідну оплату.
– «Урожай» – чи не єдиний гідний роботодавець у Валяві, – розмірковує Віктор Пухтій. – Завдяки нашій філії й саме
село ожило й має охайний вигляд, адже
керівництво компанії вкладає кошти у
його розвиток. Та й відомо, що гідна робота для селянина тут, на місці, дорогого

варта. За це й від селян на адресу «Урожаю» чув не одне добре слово.

— Виїхав трактор
орати, спустило
колесо. Потрібно
терміново замінити,
аби не зупинялась
робота. В сучасних
тракторах колеса
такого розміру та
ваги, що самому
трактористу ніяк не
впоратись, потрібна
допомога, а іноді й
нестандартні
рішення.
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Відзнаки

Червоне море, пальми, корали –
єгипетська екзотика
для механізаторів «Урожаю»

Відпочивати взимку в Єгипті вже стало доброю традицією для найкращих механізаторів
«Урожаю». Цього року таку унікальну можливість отримав 21 лідер сільськогосподарського
виробництва. Упродовж року співробітники наполегливо трудились, кожен на своїй ділянці
роботи: в полі, чи на фермі. Досягали найкращих результатів праці, а отже, потрапили на
Дошку пошани. Відтак всі вони стали учасниками новорічного розіграшу автомобіля
«Рено» та інших цінних призів від директора «Урожаю» Олега Васецького, а в довершення –
отримали в дарунок неповторну зимову подорож у літо і райське задоволення від єгипетського колориту та різноманіття східних пригод.
усього дня також справляли неабияке
враження на людей з української глибинки. Адже, всі хто побували в Єгипті,
перетнули кордон власної країни вперше. А тому вражало все! Зокрема, і катання на квадрациклах в пустелі, знайомство зі звичаями та устроєм бедуїн-

Щ

о ж найбільше сподобалось
українським туристам у такому древньому і одночасно сучасному Єгипті? По-перше, це
море. Червоне море унікальне своїми
цілющими оздоровчими властивостями, безмежним багатством підводного
царства риб та коралів.
По-друге, дайвінг. Це найулюбленіше
заняття відпочивальників у Єгипті. Передати словами всю насолоду підводного
плавання практично неможливо, це потрібно пережити кожному особисто, що з
успіхом і зробили наші механізатори.
– Я летів до Єгипту з одним бажанням
– зайнятись дайвінгом, – ділиться враженнями Михайло Женжера, тракторист Шубиноставського відділку Звенигородської філії. – Моя мрія здійснилась. Вранці нас забрали кораблем, ми
відпливли далеко в море. Потім пройшли інструктаж, страшнувато спочатку було, а коли занурилися, не хотілось
виплавати на поверхню. Коли тебе оточують сотні різнокольорових рибок – це
такий адреналін, не передати словами.
По-третє, східна кухня. Місцеві кухарі
тут вирізняються особливою вишуканістю східної кухні, також був доволі
широкий вибір європейських страв.
Різноманітні напої, чай, кава упродовж

ських племен та правил життя в них.
Що ж привезли наші чоловіки з єгипетської подорожі додому? Безліч вражень, подарунки для дружин у східному
стилі. А ще солодощі та фрукти. Вони
тут вражають своєю екзотичністю, адже
урожай збирається упродовж року.
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Конкурс

Міс «Урожай-2017» чекає на учасниць

С

тартував відбірковий тур цьогорічного конкурсу краси серед
співробітниць підприємства.
Серед перших учасниць – троє
дівчат з Городищенського, Звенигородського та Канівського районів. Під час
візиту до Черкас красуні позували перед
фотокамерами в ексклюзивних прикра-

вітаємо ювілярів!

сах, виготовлених флористами спеціально для цьогорічного конкурсу. Для
виробів було використано зернові культури, вирощені на полях «Урожаю». На
згадку про конкурс краси всі учасниці
отримають подарунок від директора
підприємства Олега Васецького – вишукану сукню в етностилі.

Нагадуємо, що для участі в конкурсі
потрібно надіслати власне фото на
адресу випускового редактора корпоративного видання «Урожай» Наталії
Каузак – n.kauzak@mhp.com.ua, вказавши прізвище, ім’я, посаду і філію.
Фото прийматимуться до листопада
2017 р.
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січень

		
		

		
тракториста-машиніста підрозділу 		
		
«Шубиноставське» Звенигородської філії, із
		45-річчям

		
		

2
23
		

Марценюка Василя Андрійовича,

Кутового Костянтина Олексійовича,
тракториста-машиніста підрозділу 		
«Шубиноставське» Звенигородської філії, із
40-річчям

лютий

4
9
16
23
		

		
		

		

Хавруцького Сергія Васильовича,

оператора заправних станцій Звенигородської
філії, із 40-річчям

Страдецького Сергія Петровича,

Короленка Андрія Івановича,

		
головного бухгалтера Звенигородської філії, із
		40-річчям

	Вовченка Дмитра Івановича,

		
водія автотранспортних засобів підрозділу
		
«Шубиноставське» Звенигородської філії, із
		40-річчям

березень

Кутового Василя Івановича,

тракториста-машиніста підрозділу 		
«Шубиноставське» Звенигородської філії, із
60-річчям

Шурина Антонія Володимировича,
слюсаря з ремонту с.-г. машин та устаткування
ТФ «Нова», із 55-річчям

Брюховецького Володимира 		
	Петровича,
сторожа Валявської філії, із 65-річчям

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

	Войка Віталія Юрійовича,

		

апаратника прийому та видачі готової продукції
центрального офісу, із 30-річчям

Бзенка Олександра Васильовича,
тракториста-машиніста с.-г. виробництва
Кіровської філії, із 45-річчям

Зарембу Тараса Валерійовича,

керуючого фермою ТФ «Нова», із 35-річчям

Матвієнко Людмилу 		
	Вікторівну,

11
		
		

заступника директора з питань механізації
Машино-тракторної філії, із 40-річчям

Гайду Станіслава Володимировича,
водія автотранспортних засобів філії «Росава»,
із 40-річчям

Пілевич Валентину Леонідівну,

		
оператора машинного доїння ТФ «Нова», із
		45-річчям

Хоменко Оксану Валеріївну,

		
оператора заправних станцій філії «Росава», із
		40-річчям

		
тракториста-машиніста підрозділу 		
		
«Шубиноставське» Звенигородської філії, із
		35-річчям

1
6
6
6
7
8
10
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Прошка Вадима Івановича,

фахівця з питань оренди землі 		
Катеринопільської філії, із 35-річчям

Білоуса Олексія Васильовича,

тракториста-машиніста АФ « Батьківщина
Шевченка», із 25-річчям

		
		

Глущенка Миколу Петровича,

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

Барбашину Ольгу Олексіївну,

		
оператора машинного доїння ТФ «Нова», із
		50-річчям

Шукала Володимира Сергійовича,

		
головного агронома Катеринопільської філії, із
		35-річчям

Ковтуна Віталія Анатолійовича,

		
тракториста-машиніста с.-г. виробництва філії
		
АФ»Дружба», з 35-річчям
		
		
		
		
		
		
		
		

Лисенка Віктора Володимировича,
тракториста-машиніста с.-г. виробництва
Валявської філії, із 50-річчям

Давидчук Зою Михайлівну,
диспетчера АФ «Мрія», із 35-річчям

Сухоярського Валерія Петровича,
тракториста-машиніста с.-г. виробництва
Лисянської філії, із 40-річчям

Кугая Олексія Олександровича,

регіонального менеджера з питань безпеки
центрального офісу, із 35-річчям

Сергієнко Оксану Миколаївну,
комірника Валявської філії, із 40-річчям

квітень

2
2
2
3
3
4

Комаренко Галину Іванівну,

оператора машинного доїння ТФ «Нова», із
45-річчям

		Жабровець Олену Віталіївну,

		
робітника з комплексного обслуговування с.-г.
		
виробництва Валявської філії, із 40-річчям

Міняйла Юрія Пилиповича,

завідувача господарства АФ «Мрія», із 55-річчям

Бабюк Ніну Володимирівну,
кухаря АФ»Нива», із 60-річчям

Мікітчіна Олександра Івановича,

тракториста-машиніста с.-г. виробництва
Литвинецької дільниці АФ «Заповіт Шевченка»,
із 50-річчям

Зарічного Сергія Васильовича,
водія автотранспортних засобів філії 		
АФ»Дружба», з 25-річчям

Галюка Віктора Вікторовича,

водія автотранспортних засобів Дніпровської
філії, із 50-річчям

Мироненка Сергія Володимировича,
техніка-механіка с.-г. виробництва філії ім.О. Г.
Бузницького, з 50-річчям

	Єжеля Валерія Олексійовича,

тракториста-машиніста с.-г. виробництва
Лисянської філія, із 45-річчям

	Дітят`єву Олену Михайлівну,

диспетчера Тростянецької філії, із 30-річчям

Шаповала Валерія Яковича,

регіонального диспетчера центрального офіса, із
45-річчям

Зацаринну Світлану Миколаївну,

вагаря АФ «Батьківщина Шевченка», із
50-річчям

Маскіса Юрія Петровича,

начальника охорони АФ»Нива», із 50-річчям

Шаповала Анатолія Вікторовича,

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

Мотриченка Євгенія Анатолійовича,

трактриста-машиніста с.-г. виробництва
Тростянецької філії, із 30-річчям

Цокала Володимира 		
	Олександровича,

21
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інженера з організації експлуатації та ремонту ТФ
«Нова», із 50-річчям

Мільову Оксану Олексіївну,

оператора машинного доїння ТФ «Нова», із
40-річчям

Ринкового Василя 			
Миколайовича,
сторожа Валявської філії, із 70-річчям

Грищенка Бориса Петровича,

водія автотранспортних засобів Звенигородської
філії, із 45-річчям

Корженка Василя Миколайовича,
сторожа… з 55-річчям

Хворостину Наталію Михайлівну,

фахівця з питань оренди землі Дніпровської філії,
із 40-річчям

Кошкіна Олександра Анатолійовича,

тракториста-машиніста с.-г. виробництва
Литвинецької дільниці АФ «Заповіт Шевченка»,
із 45-річчям

	Удовенко Олексія 			
Михайловича,
інженера з експлуатації МТП 		
Катеринопільської філії, із 30-річчям

Жука Юрія Володимировича,

тракториста-машиніста с.-г. виробництва філії
ім.О.Г. Бузницького, із 40-річчям

Клюковську Надію Олександрівну,

свинаря ТФ «Нова», із 35-річчям

Шановні колеги!
Повідомляємо, що з 2017 року на сторінках газети «Урожай» розміщуватимемо вітання лише з днем народження співробітників.
Поздоровлення членів їхніх родин та з одруженням не розміщуватимемо у зв’язку з браком газетної площі. Дякуємо за розуміння.
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Міс

«Урожай - 2017

Наталія
Зборівська,

заступник головного бухгалтера АФ «Заповіт Шевченка»

Міс

«Урожай - 2017

Марина
Оришич,

фахівець з питань оренди
землі та майна АФ «Батьківщина Шевченка»

