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співпраця

«Урожай» передав техніку
Лисянському ліцею
Відтепер навчальний заклад зможе
готувати конкурентоспроможні кадри
П’ять одиниць сучасної техніки для обробітку ґрунту отримав у користування днями Лисянський професійний аграрний ліцей від ТОВ «НВФ «Урожай». Між провідним сільськогосподарським підприємством області та навчальним закладом було укладено угоду про взаємовигідну
співпрацю на найближчі п’ять років. Щороку 10 найкращих ліцеїстів будуть навчатися і проходити виробничу практику на сучасних зразках сільськогосподарської техніки, а також у майбутньому гарантовано зможуть працювати в «Урожаї». Налагодження такого роду співпраці з агровиробником дасть можливість ліцею готувати професіоналів, конкурентоспроможних на ринку
праці. Для «Урожаю» ж це можливість укомплектувати резерв трактористів, вакансія яких на
підприємстві одна з найважливіших і найбільш затребуваних сьогодні.

Я

к зазначив директор ТОВ
«НВФ «Урожай» Олег Васецький, започаткована співпраця з ліцеєм – це насамперед інвестиція як у майбутнє підприємства, так і села загалом. Адже агробізнес сьогодні потребує кваліфікованих трактористів-машиністів, які після закінчення навчального закладу
змогли б без проблем працювати на
полі. Проте реалії життя дещо інші –
знання випускників професійно-технічних закладів не відповідають вимо2

гам часу через недостатність сучасної
матеріально-технічної бази в закладах
освіти. Тому часто молодих спеціалістів доводиться додатково навчати
працювати на сучасних тракторах, керувати іншою сільськогосподарською
технікою, яку випускники бачили хіба
що у підручниках.
– Щороку до нас на підприємство
приходять влаштовуватися випускники
професійно-технічних закладів, проте
працювати вони вміють лише на МТЗ
чи Т-150. Та сучасне сільське господар-

ство вже давно відійшло від такого
типу техніки. Приміром, машино-тракторний парк «Урожаю» – це здебільшого трактори німецького, французького та американського виробництва.
Вся причіпна техніка – теж іноземна,
– пояснює Олег Васецький. – Тому
було ухвалено рішення надати в користування ліцею для проходження
виробничої практики сучасний потужний ФЕНДТ-930, сівалки «Моносем» та
«Амазон», оприскувач «Джакто» та
борону «Кун-770». Навчатимуться на
ній працювати найкращі ліцеїсти закладу, які після закінчення не лише
володітимуть важливими практичними навичками, а й чітко усвідомлюватимуть, що наше підприємство є потужним роботодавцем. Ми фактично
замовляємо ліцею підготовку майбутніх трактористів-машиністів.
Така співпраця з «Урожаєм» для директора Лисянського професійного аграрного ліцею Олександра Яцюка – це
можливість насамперед підняти рейтинг закладу. Вже найближчими днями
така техніка піде в поле і ліцеїсти будуть
навчатися оранки.
– У нас ніколи не було подібних сівалок, до того ж оснащених комп’ютером.
Ще будемо з тією електронікою розбиратися, що й до чого. А оприскувач взагалі суперовий – з маркером! Тепер завдяки підтримці «Урожаю» можемо сказати, що матеріально-технічна база
нашого ліцею справді сучасна, – прокоментував Олександр Яцюк.
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Екологія

Зберігання органічних добрив
на безпечній відстані від сіл

Для підвищення гарантії безпечного довкілля та запобігання соціальної напруги через тимчасове
розміщення на полях органічних добрив наше підприємство ухвалило рішення про зберігання
компосту (виготовленого на основі курячого посліду та гною ВРХ) на відстані не менше
600 м від житлових забудов та водоймищ.

Д

ля контролю основних забруднюючих речовин, що виділяються при поводженні із органічними добривами у атмосферне повітря, а саме сірководню та
аміаку, ТОВ «НВФ «Урожай» ініціювало
дослідження атмосферного повітря державною установою «Черкаський обласний лабораторний центр МОЗ України».
Відбір проб було здійснено на майданчиках тимчасового зберігання та поводження з органічними добривами.
– Результати досліджень показують,
що розміщення майданчиків тимчасо-

вого зберігання компосту (на основі курячого посліду та гною ВРХ) на відстані
600 м і більше від населених пунктів дає
гарантію того, що вміст шкідливих речовин у атмосферному повітрі буде відповідати гранично допустимим концентраціям, а тому не виникатиме питання надмірного запаху поблизу житлових забудов, – наголошує еколог підприємства
Андрій Осокін.
До відома: ТОВ «НВФ «Урожай» в рамках запровадження системи точного землеробства мінімізує використання пестицидів та агрохімікатів і вдається до збага-

чення ґрунтів саме завдяки застосуванню
органічних речовин, що містяться в курпосліді як природному добриві. До того ж
на нашому підприємстві під час процесу
переробки курячого посліду на компост
додаються природні адсорбенти, а саме
дефекат, фосфоритне борошно. Також
ТОВ «НВФ «Урожай» запроваджує технологію компостування з додаванням специфічних мікроорганізмів, що дозволяє
оздоровити компост та ґрунт. Саме компост, виготовлений за такої технології,
використовується на територіях поблизу
населених пунктів.

Через спеціальний поглинаючий розчин протягується повітря, яке потенційно може бути забруднене аміаком та сірководнем. Ці речовини вступають в реакцію з відповідними реактивами, якими заповнено трубки та поглинальні прилади.
Забір повітря відбувається протягом 20 хвилин. У лабораторії розчини переносяться в пробірки
та колби і згідно з методикою досліджується.
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фахівці

Сервісний центр
у Ситниках – місія
здійсненна

Цього року інженерна служба підприємства взяла на себе серйозні і відповідальні зобов’язання
власними силами ремонтувати сільськогосподарську техніку, зокрема трактори ФЕНДТ, «Вальтра», «Маніту», частково сівалки та оприскувачі, не вдаючись до послуг сторонніх організацій. Рішення було ухвалено для заощадження коштів, точності діагностики поломок та оперативності
здійснення ремонтів. Таким чином, враховуючи територіальне розташування філій «Урожаю»,
було створено два сервісні центри – у Ситниках Корсунь-Шевченківського району та Озірній Звенигородського. Кожен із них забезпечений сучасною матеріально-технічною базою, досвідченими
фахівцями та молодими перспективними кадрами.
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Головний інженер Андрій Назаренко

Аналітик Сергій Чхало

Сервісний інженер Роман Музиченко

Сервісний інженер Сергій Сіянко
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К

олишню тракторну бригаду в
Ситниках сьогодні не впізнати.
Ініціатор перевтілення приміщення, побудованого ще за радянських часів, у сучасний центр обслуговування сільськогосподарської техніки, – головний інженер «Урожаю» Андрій Назаренко. На його думку, для
роботи сервісного інженера тепер тут є
все необхідне: від сучасного обладнання та інструментарію до гарячої води та
душової кімнати.

Головний інженер проводить у миючий цех і показує нове обладнання. Розповідає, що цього року сюди придбали
спеціальну миючу шафу для крупновузлових деталей. Пояснює, що вона дозволяє мити обладнання під великим
тиском і за високої температури, це допомагає позбутися бруду навіть у важкодоступних місцях.

урожай

– Раніше деталі доводилося мити
вручну, для цього хлопці іноді цілий
день морочилися, – додає Андрій Назаренко. – Тепер, коли є миюча шафа, деталі обмиваються протягом години. Залишається тільки хімічним розчином їх
знежирити. Та й вода в шафі багаторазового використання, це дозволяє економно її використовувати.
«Серце» сервісного центру – моторний
цех. Тут інженери паяють, свердлять, виточують, заміряють, пресують, фрезерують… Нові, спеціально придбані верстати дають можливість ремонтувати найдрібніші деталі власними силами.
– Тут все продумано, навіть підлогу вимощено гранітом, щоб можна було її замести і помити, а не ходити по мастилу,
як це було раніше, – розповідає Андрій
Назаренко.

Для комфорту персоналу – кімната
відпочинку, де можна пообідати та попити чаю, а також санвузол з усіма зручностями. Приміщення добре опалюється та обладнане сучасними теплоізоляційними склопакетами.
У планах, як розповів Андрій Назаренко, придбання ще одного пристрою
для перевірки сівалок точного висіву.
Перший цього року вже допоміг у підготовці сівалок до посівної.

Владислав Кушнірук, сервісний інженер:
– До «Урожаю» вже мав досвід роботи
на такій посаді, але завжди хотів працювати саме на цьому підприємстві, оскільки тут є перспектива професійного розвитку. Тут дружний колектив, кожного з
нас поважають і цінують. У нас хороші
умови роботи, сучасне обладнання, гідна оплата праці.

Юрій Волков, сервісний інженер:
– Працювати в «Урожаї» мріє будьякий інженер, оскільки тут хороша практика, сучасна матеріально-технічна
база та й фахівці класні є, в яких багато
чого можна навчитися. Мені, вважаю,
пощастило, адже навчаюся у виші і вже
працюю. У планах – розвиватися і професійно зростати тут, в «Урожаї», щоб
досконало знати свою справу.
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тваринництво

Коли ферма
у надійних руках
Поговорити з Валентиною Старик, що доглядає за свинофермою в селі Хлистунівка на Городищині, було не так вже й просто – вона постійно в русі, у турботах, що пов’язані з доглядом за
тваринами.

— Годую поросят та дорослих свиней,
вичищаю за ними. Доглядаю 60 свиноматок з малими поросятками, — розповідає Валентина Михайлівна. – Для
мене поросята – ніби малі діти. Ми тримаємо поросяток 40 днів біля матері та
дивимось за ними. Потім, після відлучення, ще спостерігаю за підопічними

два тижні, а тоді вже передаю в інше
приміщення, до дорослих особин. Не
раз доводилося й виходжувати поросяток, які прихворіли.
Є з чим порівняти тваринниці сьогоднішню роботу в «Урожаї», який господарює тут з 2010 року. Адже на одному місці вона працює з 1983 року (у наступно-

му, 2018-му, буде вже 35 років!). Колись
це було колгоспне господарство, де
вона починала телятницею, а потім і
свинаркою. Розповідає, що вчилася на
ткалю — черкаські підприємства тоді
потребували працівниць цього фаху.
Але доля розпорядилася інакше — вийшла заміж і залишилась тут, у селі. Хоч
непроста щоденна робота тваринниці,
виснажує навіть найвитривалішого, не
полишає Валентину Старик бадьорий
настрій.
— Годуємо якісними та збалансованими комбікормами, хоча раніше, ще за
часів колгоспів, годували буряками.
Харчування різних вікових груп тварин,
збагачене поживними речовинами, дає
позитивні результати в приростах ваги,
якості поголів’я, — пояснює Валентина
Михайлівна.
Вільна хвилина для жінки — то власне
охайне й чепурне господарство — дві
корови та троє телят, три свині, кури…
Намагається все встигати.
Та ніколи розповідати жінці про особисте. Знову треба бігти до поросят —
кличуть щоденні турботи, на які багате
життя на фермі.

Захоплення

Поїздка на футбол –
подарунок до Дня козацтва

Особливим подарунком цього року до Дня захисника України для сильної половини центрального офісу «Урожаю» стала поїздка на футбольний матч збірних України та Хорватії, який відбувся
у Києві на стадіоні НСК «Олімпійський» 9 жовтня. На гру потрапили 55 співробітників підприємства. І хоч програш нашої футбольної команди трохи зіпсував враження від поїздки, проте масштабність стадіону, емоції вболівальників та атмосфера гри залишили незабутні спогади.

Х

отілося привітати чоловіків зі святом якось по-особливому, щоб вітання вразило їх і запам’яталося,
тому цього року було вирішено замовити для них квитки на футбол. Причому частину коштів на поїздку зібрав жіночий колектив, а решту надав «Урожай».
– Прикро, звісно, що збірна України
програла в цій грі, але цінною, на мою
6

думку, є не стільки перемога, як час, проведений нашими співробітниками разом, – пояснює Вікторія Фомінова. – До
того ж мало хто з них був на стадіоні НСК
«Олімпійський».
Чоловіки ЦО «Урожаю» поїздкою здебільшого задоволені. Навіть ті, хто не
полюбляє футбол, вболівав за перемогу
наших до останнього.

№5 | 2017

урожай

Мотивація

Працівники тваринницької філії
побували на равликовій фермі та
скуштували буйволячого молока
Співробітники «Урожаю», які працюють у галузі тваринництва, на початку жовтня побували в
Карпатах. Таку поїздку в рамках мотиваційної програми було здійснено за фінансової підтримки
підприємства. Близько 40 осіб відвідали мальовничі куточки регіону і відпочили від роботи разом з колегами. Про поїздку розповідає фахівець земельного відділу центрального офісу Ірина
Качуровська, яка також взяла участь у захопливому турі по Закарпаттю:

– Почалася наша мандрівка з Рахова,
найвисокогірнішого старовинного містечка. Побували також у Ясині, де відвідали пам’ятку гуцульської архітектури – дерев’яну церкву, побудовану
майже 200 років тому. Враження справила, звісно ж, Говерла, а також спеціально для нас проведений майстерклас із приготування бограча, густого
овочевого супу з м’ясом. Ми також по-

бували в географічному центрі Європи,
в селі Круглий, де через річку вже Румунія. Цікавою була екскурсія на невелику сільську сироварню, яку вдалося
побудувати за кошти іноземних інвесторів. Справді смачні сири там виготовляють і, до речі, з власної сировини,
тому кожен житель села зацікавлений
здавати сюди якісне молоко, щоб не
підвести всю громаду. Неймовірним
було відвідування фетрової фабрики
капелюхів. Для виготовлення фетру, як
виявилося, використовують натуральну вовну кролика, тому речі на дотик
надзвичайно ніжні. Також побували на
страусиній, форелевій та буйволячій
фермах. Остання, до речі, взагалі майже унікальна, бо вирощувати буйволів
– нелегка справа. Виявляється, приміром, подоїти буйволицю може тільки та
людина, яка кілька місяців за нею ходила, годувала її, доглядала. До якої

тварина вже звикла і відчуває її. Куштували також і молоко з-під буйволиці, воно смачне і незвичайне. Але
справжнім відкриттям для мене стала
равликова ферма, де слимаків вирощують здебільшого на експорт в Іспанію, Італію та Францію. Вперше в своєму житті побачила так багато слимаків одразу і навіть потримала у руках
найбільших з них.
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урожай

конкурс

Обрано найкрасивіших
дівчат «Урожаю»

Н

арешті компетентне журі конкурсу «Міс «Урожай» відібрало 12 найкрасивіших дівчат
нашого підприємства. Проте
на цьому конкурс не завершується.
Найцікавіше попереду – визначення
переможниці, ім’я якої ми оголосимо в
одному з чергових номерів газети.
Ми дякуємо всім, хто надіслав свої
фото для участі в конкурсі. Серед
охочих позмагатися за право нази-

ватися найкрасивішою в «Урожаї»
було близько 20 співробітниць підприємства.
Усі 12 дівчат взяли участь у фотосесії для календаря на 2018 рік, який
вже готується до друку.
Дякуємо за допомогу в реалізації
проекту фотографу Олексію Бадеру,
стилісту Лілії Панчевій та черкаському
квітковому бутіку Bouton за виготовлення ексклюзивних прикрас із зерна.

22
23
23

7
7

вітаємо ювілярів!

листопад

1
3

Нероду Галину Миколаївну,
диспетчера зі збору навігаційної інформації
Дніпровської філії, із 55-річчям

Альохіна Олександра 		
	Валерійовича,

7
9
10

підсобного робітника філії «Росава», із 35-річчям

Ринкового В’ячеслава Олеговича,
водія автотранспортних засобів Машино-тракторної
філії, із 20-річчям

Мархая Володимира Івановича,
водія філії «Росава», із 50-річчям

Домотенка Сергія 			
	Миколайовича,
робітника з догляду за тваринами ТФ «Нова», із

12
13
15
16
18
21

40-річчям

Маркову Ірину Іванівну,
аналітика центрального офісу, з 30-річчям

Іванову Валентину Миколаївну,
головного економіста Дніпровської філії, із
50-річчям

Ткаченка Віктора Миколайовича,
тракториста-машиніста с.-г. виробництва
Катеринопільської філії, з 55-річчям

Маренич Лідію Іванівну,
підсобного робітника Валявської філії, із 55-річчям

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

Петренка Михайла Івановича,
токаря Валявської філії, із 55-річчям

28
28
28
30
30

Романенка Антіна Петровича,
слюсаря-ремонтника ТФ «Нова», із 25-річчям

Салія Андрія Івановича,
слюсаря-ремонтника ТФ «Нова», із 40-річчям

Лазарчука Дениса Васильовича,
тракториста-машиніста с.-г. виробництва
Лисянської філії, з 30-річчям

Наталич Світлану Петрівну,
бухгалтера центрального офісу, з 40-річчям

Ворону Валентина Андрійовича,
водія ТФ «Нова», із 55-річчям

Чхала Анатолія Михайловича,
агронома АФ «Дружба», з 55-річчям

Лижова Антона Володимировича,
агронома центрального офісу, з 30-річчям

Бровченка Андрія Вікторовича,
робітника з догляду за тваринами ТФ «Нова», із
40-річчям

грудень

2
5
6
7
7

Болілого Володимира Васильовича,
водія автотранспортних засобів Валявської філії, із
40-річчям

Гаєнка Володимира Віталійовича,
техніка-електрика філії «Росава», із 40-річчям

Суського Андрія Петровича,
провідного інженера Валявської філії, із 35-річчям

Пляшечника Анатолія Григоровича,
підсобного робітника філії «Росава», із 40-річчям

Шевченко Катерину Олександрівну,
вагаря Дніпровської філії, із 55-річчям

Авраменка Андрія Васильовича,
підсобного робітника Кіровської філії, із 45-річчям

Голембовського Андрія 		
	Олександровича,

8

охоронника АФ «Заповіт Шевченка», із 30-річчям

Кушнірука Михайла 			
	Володимировича,

12
14
14
24
26
26
27
29
30
30

головного інженера Кіровської філії, із 50-річчям

Ломану Тетяну Миколаївну,
провідного бухгалтера ТФ «Нова», із 55-річчям

Пославського Андрія Васильовича,
слюсаря-ремонтника ТФ «Нова», із 20-річчям

Шолоха Віктора Федоровича,
тракториста-машиніста АФ «Батьківщина
Шевченка», з 45-річчям

Тараненка Сергія Івановича,
головного агронома АФ «Дружба», з 55-річчям

Ковтуна Віталія Івановича,
водія автотранспортних засобів ТФ «Нова», із
25-річчям

Тімшина Романа Васильовича,
тракториста-машиніста с.-г. виробництва АФ
«Заповіт Шевченка», із 35-річчям

Соломаху Володимира Вікторовича,
підсобного робітника філії «Росава», із 55-річчям

Музиченка Віталія Вікторовича,
тракториста АФ «Дружба», з 35-річчям

Співак Юлію Іванівну,
бухгалтера Валявської філії, із 40-річчям

Климася Бориса Дмитровича,
тракториста-машиніста с.-г. 			
виробництва філії ім. О. Г. Бузницького, з 55-річчям

Корпоративне видання ТОВ «НВФ «УРОЖАЙ» (ПАТ «Миронівський хлібопродукт»)
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