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Переможці
Віталій Музиченко
(АФ «Дружб») – перегони на МТЗ

«Чаша достатку» (філія «Росава») – «Шашель.ua»

Василь Савранський
( АФ «Мрія») – перегони на ФЕНДТ

Вікторія Слива, Марина Оришич
(АФ «Батьківщина Шевченка») –
«Пані в жупані – найавтентичніший образ»

Всюдихід «Мрія агронома»
(АФ «Батьківщина Шевченка») –
«Шопопало-шоу»

Алла Ревуцька
(Ремонтно-будівельна філія) –
«Пані в жупані – найяскравіший образ»
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слово керівника

Від патерналізму
до ініціативності

З

мінюватися і розвиватися, а не
консервувати і зберігати ті напрацьовані уміння, набуті знання і навички, що маємо на сьогодні. Це один із принципів розвитку,
який однозначно знаходить відображення і в співпраці нашого підприємства з громадами. З таким твердженням
перегукується суть тих процесів, які зараз відбуваються в Україні. Йдеться про
децентралізацію, яка покликана виховати в громадах ініціативність і соціальну активність, що надто важливо для
розвитку суспільства сьогодні. Оскільки
«Урожай» тісно співпрацює з сільськими громадами, то має насамперед бути
зацікавлений у формуванні такого прошарку людей, здатних будувати нові
відносини. Такі відносини, які базуються не на патерналізмі, тобто опікунському ставленні як бізнесу, так і держави до
своїх громадян (на оманливому нині
уявленні про те, що держава або бізнес,
який працює на певній території,
зобов’язані, скажімо, відремонтувати
дах у сільському Будинку культури чи
обладнати дитячий майданчик на кутку), а на їхній власній ініціативі. Це допоможе не чекати, поки зверху почнуть
диктувати закони і правила, а самим їх
створювати, причому відповідальність
цілком залишатиметься за громадою.
Зараз саме час усвідомити кожному, що
держава – це і є кожен із нас особисто. І
від того, наскільки ми готові змінювати
власну свідомість і починати будувати
державу з себе, залежить розвиток нас
як громадянського суспільства.

вакансії

ТОВ «НВФ «Урожай» на постійну роботу В степанці канівського району потрібні спеціалісти таких напрямків:
yy Водії автотранспортних засобів категорії Е;
yy Трактористи
с.-г. виробництва;
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Підприємство гарантує:
9високу
9
заробітну плату;
9харчування
9
працівників за пільговими цінами;
9наявність
9
гуртожитків;
9премію
9
за результатами року.

За додатковою інформацією
звертайтеся у відділ кадрів:
м. Черкаси,
вул. Благовісна, 193.
Або за телефонами:
067-470-06-12,
067-517-88-72.
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Обмін досвідом

Фермери з Болгарії переймали
досвід вирощування
сільськогосподарських
культур в «Урожаї»
Зустріч представників агрономічного відділу ТОВ «НВФ «Урожай» з болгарською делегацією
фермерів на початку літа було організовано компанією «Байєр Україна». У рамках міжнародної
зустрічі гостям було презентовано знайомство з програмою «Байєр Майстер–клас», що покликана надати набір методологічних та практичних інструментів для оцінки й коригування технології вирощування культур. Близько 50 фермерів з Болгарії цікавилися технологією вирощування ріпаку, кукурудзи та соняшника в «Урожаї» як в одному з найбільших і найуспішніших
підприємств України. Зустріч відбувалася на полях агрофірми «Заповіт Шевченка».

Н

айбільше гостей цікавили
технологія основного обробітку ґрунту із використанням чизелів, які дають можливість обробляти ґрунт до 45 см завглибшки, при цьому максимально
накопичуючи осінньо-зимові запаси
вологи за рахунок руйнування підорної підошви, яку створюють плуги, та
технологія Strip-till (смуговий обробіток), з якими експериментують на підприємстві «Урожай». В довгостроковій перспективі це дасть можливість
отримувати високі врожаї навіть у
посушливі роки, адже під необробленим шаром ґрунту залишається
запас вологи, яку рослини зможуть
використовувати для повноцінної
вегетації.
Максим Йовенко, керівник напрямку з розвитку нових маркетингових
рішень агропідрозділу ТОВ «Байєр
Україна»:
– Колеги з Болгарії надто зацікавлені тим, за яких умов і технологій
вирощуються сільськогосподарські
культури в Україні, адже вони живуть і працюють у схожих кліматичних зонах. Болгарським фермерам
було цікаво дізнатися, яка середня
врожайність на підприємстві, які
затрати на вирощування тощо. Вся
ця інформація для них цінна, адже
вони шукають шляхи, як активувати
себе і бути більш продуктивним в
роботі.
Жечо Мурзов, керівник відділу продажу компанії «Байєр Болгарія»:
– Зараз Болгарія живе змінами, і традиційний підхід до фермерства змінюється. Більшість аграріїв переходять

На полях «Урожаю» представники
«Байєр Україна» розповідають для
болгарської делегації про особливості
вегетації кукурудзи під час посушливих кліматичних умов

на нові способи обробітку ґрунту, тобто
з мінімальним втручанням задля підвищення продуктивності й зменшення
витрат. Брак вологи – це проблема і в
Болгарії також. Адже так само трапляються посушливі роки, як зараз в Україні. Фермери з Болгарії найбільше хочуть вдосконалитися на вирощуванні
кукурудзи, бо в засушливі роки рівень
урожайності саме цієї культури падає
найбільше.

Олександр Коваленко, начальник
відділу наукових інновацій ТОВ «НВФ
«Урожай»:
– Учасників зустрічі цікавив розвиток
нашого підприємства, структурна побудова та основні досягнення у вирощуванні кукурудзи, соняшника, ріпаку. Як в
«Урожаї», так і в Болгарії загалом використовують однакові оригінатори насіння, відмінності ж – у нормах висіву та групах стиглості, хоча при цьому досягається
однакова врожайність.
Спільною виявилася і тема застосування елементів точного землеробства. Болгарських фермерів особливо зацікавила
сівалка точного посіву від виробника с.-г.
техніки «Ківонь», ексклюзивно виготовлена на замовлення головного агронома
та інженера «Урожаю», яка згодом дала
початок поставки такого агрегату на конвеєр. Відмінним у технології вирощування
кукурудзи в наших країнах також є ФАО.
Так, зокрема, у Болгарії гібриди висіваються з більшим ФАО і норма висіву культури на гектар менша приблизно на 10–15
тис. рослин на га. В «Урожаї» ж густота
посіву кукурудзи в середньому становить
75–80 тис. рослин на га. Хоча по соняшнику навпаки – у Болгарії гібриди висівають
на 6-10 тис рослин на га більше, ніж у нас.
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Трактор-фест 2017
у цифрах:
yy 5 000 учасників та гостей завітало на
цьогорічне свято тракторних перегонів
у Катеринопіль.
yy 1 200 кг курятини було приготовлено і
безкоштовно роздано гостям фестивалю.
yy 200 кг пшоняної каші зварили на святковий обід.

4

yy 3 місяці відбувалася підготовка до
свята.
yy 3 дні фахівці облаштовували сцену.
yy 16 листів металу пішло на виготовлення самохідного авто «Божа корівка».
yy 2 тижні свій костюм зі справжніх колосків пшениці шила переможниця конкурсу «Пані в жупані».
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історія успіху

«За якість та безпечність молока
ми спокійні», – переконаний керуючий молочно-товарною фермою,
що в Моринцях, Тарас Заремба
Переступивши поріг ферми тваринницької філії «Нова» ТОВ «НВФ «Урожай», що в Моринцях Звенигородського району, звертаєш увагу на чистоту й порядок.

С

вітла й простора будівля ферми
додає відчуття спокою. Не порушує загальну атмосферу розкидач кормів, що проїхав поруч. Не
дошкуляють корівкам ні спека, ні вологість – повітря на фермі кондиціонується...
Далеко не кожне господарство може похвалитися таким злагодженим ансамблем працівників, як тут, на фермі. Першу
скрипку, звичайно, грає керівник, але й не
«фальшивить» жоден механізм у руках

починав в «Урожаї» з посади слюсаря на
механічному доїнні. За два роки зрозумів,
що не слід зупинятися в розвитку – склав
вступні іспити до Білоцерківського національного аграрного університету.
– Під моїм керівництвом – 30 осіб. Я
створював цей колектив і зараз ним пишаюся, бо «випадкових людей» у нас немає – ми всі однодумці. Незважаючи на те,
що колектив молодий, фахівці у нас високопрофесійні, це доводять результати.

Тарас Заремба переконаний, що саме від сумлінно
та якісно виконаних дій персоналу залежить успішність роботи всієї ферми

досвідчених трударів. Говорити про музику, з якої народжуються молочні ріки, змушує захоплення, навіть азарт, із яким
35-річний керуючий фермою Тарас Заремба розповідає про своїх однодумцівпрацівників, досягнення, плани й «підопічних», як жартома називає корівок улюбленої червоно-рябої української породи.
Тарас Заремба зізнається, що закоханий у свою роботу. На цій посаді вже шостий рік. Хист до тваринництва, каже, відчував ще змалку. Вже у 5 років точно знав,
ким буде. Отримавши освіту зоотехніка,
6

Важку роботу людських рук замінили
механізми – на фермі практично все автоматизовано. Промисловий міксер,
який змішує корм, соломоподрібнювач
Tomahawk, який готує солому для підстилки тваринам, сучасні трактори й механізми – ця техніка вимагає спеціальних знань та вмінь. А ще – дбайливого
ставлення. Тому на вимогу часу персонал проходить навчання та стажування.
Будь-кого до своїх корів Тарас Валерійович не підпустить, розповіли в колективі, а тому перед працевлаштуванням

нового фахівця – обов’язковий випробувальний термін.
– Щодня о п’ятій ранку розпочинається доїння. В цей час я вже на місці, адже
потрібно обійти всі приміщення ферми,
поспілкуватися з працівниками, дізнатися про самопочуття та здоров’я наших
корів. Зараз у нас їх сімсот (разом з телятами), але плануємо найближчим часом
збільшити поголів’я до тисячі, – продовжує керівник. – Для цього будуємо ще
одне приміщення. Раніше це були занедбані, напівзруйновані будівлі старої
колгоспної ферми, що тривалий час стояли пусткою. «Урожай» взявся їх відбудувати. Зараз маємо 4 просторі приміщення для корів та телят, обладнаних
кондиціонерами, та сучасний, оснащений за останнім словом науки й техніки
доїльний зал на 28 місць. Зупинятися на
цьому не збираємося: відновлюємо ще
одне приміщення ферми.
– Здається, щоб догодити коровам,
ви підете на будь-які їхні примхи. А як
формуєте їхнє «меню»?
– Контроль технологічної карти я здійснюю безпосередньо, слідкую, який
корм та вітамінно-мінеральні добавки
завантажують у промисловий міксер.
Все повинно відповідати нормативам,
для кожної вікової групи – свій раціон. У
нас зараз 6 раціонів. І в цьому ми повністю мінімізували ручну працю – корм
роздається автоматично, так само здійснюється й прибирання. Доїння теж автоматичне, все задля високої якості
продукції, відповідності найвищим
стандартам. У сучасному доїльному залі,
збудованому 2015 року, доїння займає
15–20 хвилин, він одночасно обслуговує
28 корів. Функція доярки зараз полягає
в тому, щоб підключити та відключити
апарат. За якість та безпечність молока
ми спокійні, адже наші корівки
неприв’язані, мають вільний доступ до
води та їжі й постійно перебувають під
пильним наглядом ветлікарів.
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«Міг судна будувати, а доля відправила
мене трактори лагодити», – розповідає
електрогазозварник Звенигородської
філії Василь Мірошниченко
З одним з найстарших і найдосвідченіших працівників Звенигородської філії «Урожаю»
Василем Мірошниченком зустрічаємося на тракторній бригаді в Рижанівці, що в Звенигородському районі. Чоловік якраз закінчує роботу, акуратно згортає дроти від зварювального апарата і вішає на стіну. Каже, що апарат хоч і старенький, але з роботою завжди
впорається добре.

Я коли закінчував
Київське
суднобудівельне
училище, то з
першого погляду міг
визначити, що за
метал в руках
тримаю: залізо,
чавун чи дюраль.
Знав напам’ять
технологію
зварювання
багатьох металів,
тому труднощів у
роботі не було
– Цей зварювальний апарат вже давно втомився працювати, йому, як і мені,
давно час на пенсію, – жартома відгукується про робочий прилад співробітник
«Урожаю». – Але він вправно служить,
ніколи ще не підводив. Зварювальний
апарат – як партнер мій в роботі, ми з
ним і Крим, і Рим удвох пройшли. Що
тільки не доводилося зварювати: і культиватори, і плуги, і машини. Завдання
будь-якої важкості можна виконати,
якщо хорошим апаратом працюєш і
якісні електроди маєш. А ще – голову на
плечах.
Останнє правило в роботі, за словами Василя Мірошниченка, він адресує
практикантам і молодим послідовникам. Бо часто-густо електрогазозварнику, який працює з сільськогосподарською технікою, доводиться діставатися в такі віддалені куточки агрегатів, де тільки однією рукою пробратися
можна і одним оком заглянути. Тут точ-

Василь Мірошниченко навіть у свої роки продовжує вдосконалювати здібності електрозварювання, бо вважає, що хороший спеціаліст має навчатися все життя

ність рухів потрібна, досвід і знання
справи. Сам таку тонку роботу нерідко
виконував, особливо в полі за допомогою пересувного апарата комбайн лагодити доводилося чи трактора підварити.
– Заміни на моє місце поки що немає,
бо не дуже хочуть молоді хлопці за таку
роботу братися, адже тут старатися треба, добре знати теорію. А по нинішніх
практикантах бачу, що знань у них небагато. Я коли закінчував Київське суднобудівельне училище, то з першого погляду міг визначити, що за метал в руках
тримаю: залізо, чавун чи дюраль. Знав
напам’ять технологію зварювання багатьох металів, тому труднощів у роботі
не було. Міг судна будувати, а доля від-

правила мене трактори лагодити, – додає чоловік.
У свої 64 роки Василь Мірошниченко
продовжує вдосконалювати свої здібності. Частенько купує спеціальну літературу, де може почерпнути нові фахові
знання. А от вислів «чоботар без чобіт»
до нього аж ніякого відношення не має,
бо чоловік вдало застосовує свої вміння
працювати з металом не лише на роботі,
а й удома. Для цього має власного сучасного зварювального апарата, на
який довго складав кошти. Хвалиться,
що першого такого апарата для власних
потреб свого часу змайстрував самотужки. Він відслужив добру службу, додавши майстрові досвіду і високого професіоналізму.
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урожай

Конкурс

Міс «Урожай-2017»:
у пошуку найкрасивішої

Ф

отосесія, яка супроводжується яскравими емоціями,
професійний макіяж та зачіска, а також сукня-вишиванка на пам’ять від директора підприємства Олега Васецького… Все це
отримують учасниці конкурсу краси
Міс «Урожай-2017». До речі, всі прикраси для учасниць конкурсу –
ексклюзивно виготовлені із зерна, яке

вирощується на полях підприємства.
На нашу адресу вже надійшло понад
20 фотографій від співробітниць, охочих позмагатися за звання найкрасивішої, з яких ми вже обрали шість претенденток. Нагадаємо, що фото на
конкурс треба надсилати на адресу:
n.kauzak@mhp.com.ua, вказавши
прізвище, ім’я, посаду і філію, до листопада 2017 р.

20
22
25
25
25
28

Кованду Наталію Миколаївну,

7
9

29

	Парейчука Василя 			
Миколайовича,

29
29

Котляра Ігоря Семеновича,

вітаємо ювілярів!

Липень

1
7
8
8
9
9
10
11

Пруденка Володимира Ілліча,

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

	Притулу Олександра Івановича,
тракториста-машиніста с.-г. виробництва
АФ «Мрія», із 40-річчям

	Перетятька Івана Петровича,

тракториста-машиніста с.-г. виробництва філії
ім. О.Г. Бузницького, з 45-річчям

	Схейбала Богдана Олександровича,
лікаря ветеринарної медицини ТФ «Нова»,
із 25-річчям

	Голубченко Аліну Григорівну,

12
14
14
16
17

оператора комп’ютерного набору ТФ «Нова»,
із 25-річчям

Корнієнка Віталія Михайловича,

директора Тростянецької філії, із 30-річчям

Кравченка Руслана Миколайовича,
тракториста-машиніста с.-г. виробництва
Валявської філії, із 40-річчям

	Нечипоренка Петра 			
Миколайовича,

тракториста-машиніста с.-г. виробництва
Валявської філії, із 35-річчям

Костенка Петра Олексійовича,

водія автотранспортних засобів Звенигородської
філії, із 45-річчям

	Реп’яха Володимира 		
Михайловича,

водія автотранспортних засобів АФ «Батьківщина
Шевченка», із 50-річчям

	Альошина Володимира Вікторовича,

Кожемяку Любов Іванівну,

оператора заправних станцій Лисянської філії,
із 55-річчям

Володька Віктора Васильовича,

токаря філії ім. О.Г. Бузницького, з 60-річчям

Воронову Марину Василівну,

фахівця з питань оренди землі філії 		
ім. О.Г. Бузницького, з 30-річчям

Піщану Валентину Олександрівну,
фахівця з питань оренди землі 		
Катеринопільської філії, із 45-річчям

	Єремеєва Вадима 			
	Олександровича,

електрогазозварника Тростянецької філії,
із 35-річчям

тракториста-машиніста с.-г. виробництва
Кіровської філії, із 45-річчям
тракториста-машиніста с.-г. виробництва
АФ «Заповіт Шевченка», із 50-річчям

	Вакуленка Олександра 		
	Дмитровича,

29
31

заступника директора з питань рослинництва
Валявської філії, із 55-річчям

Кулієву Юлію Петрівну,

лаборанта Машино-Тракторної філії, із 35-річчям

	Федотова Михайла 			
Михайловича,

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

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

31

агронома із захисту рослин філії 		
ім. О.Г. Бузницького, з 25-річчям

серпень

провідного інженера з організації єксплуатації та
ремонту АФ «Заповіт Шевченка», із 45-річчям

4
5

	Драченка Євгена Михайловича,

	Авраменка Станіслава 		
	Анатолійовича,

17

економіста аналітичного відділу ЦО, з 35-річчям

Скорика Костянтина Васильовича,
водія автотранспортних засобів МашиноТракторної філії, із 45-річчям

Бондаря Василя Івановича,

тракториста-машиніста с.-г. виробництва
Машино-Тракторної філії, із 30-річчям

	Волознєву Марину Іванівну,

диспетчера Звенигородської філії, із 40-річчям

Мікловша Василя 			
	Васильовича,

тракториста-машиніста с.-г. виробництва філії
ім. О.Г. Бузницького, з 45-річчям

Багрія Руслана Олександровича,

водія автотранспортних засобів Звенигородської
філії, із 30-річчям

	Жмурка Сергія 			
	Олександровича,

9
10

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

	Гриба Олега Миколайовича,

начальника сторожової охорони 		
Катеринопільської філії, із 40-річчям

	Фоменка Сергія 			
	Леонідовича,

11
16

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

	Лищенка Сергія 			
Миколайовича,

оператора комп’ютерного набору ТФ «Нова»,
із 30-річчям

Козачука Олександра 		
	Андрійовича,

17

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

Коваленка Олександра 		
	Васильовича,

18
20
22
25
27
30

тракториста-машиніста с.-г. виробництва
Тростянецької філії, із 35-річчям

Мандрику Юрія Карповича, 		

водія автотранспортних засобів, 		
Катеринопільської філії, із 55-річчям

	Вдовиченко Тетяну Степанівну,

робітника з комплексного обслуговування с.-г.
виробництва Звенигородської філії, із 35-річчям

	Яковенка Миколу 			
Миколайовича, 			

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

	Сташук Лесю Володимирівну,

робітника з комплексного обслуговування
с.-г. виробництва Лисянської філії, із 35-річчям

	Чорноуса Миколу 			
Миколайовича, комірника АФ «Заповіт
Шевченка», із 45-річчям

Будника Віктора 			
Миколайовича, 			

тракториста-машиніста с.-г. виробництва АФ
«Зповіт Шевченка», із 45-річчям
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