Корпоративне
Корпоративневидання
виданнятов
тов«нвф
«нвф«урожай»
«урожай»

мотивація

адаптивність

професійність

орієнтація на результат

відкритість

№6 | 2017

Щасти вам, колеги,
у новому році!
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Олег Васецький:
«Моя сила і слабкість у
тому, що довіряю людям»
Тисячі людей знають Олега Васецького не лише як керівника потужного сільськогосподарського підприємства «Урожай», яке досягає найвищих рівнів урожайності у Європі, а і
як ефективного лідера та професійного менеджера. Що ж таке успіх, як сформувати команду і для чого довіряти людям… Про це та інше розповідає директор підприємства Олег
Васецький.

Т

ривалий час я працював у
сільськогосподарській компанії «Маїс» разом з багатьма
нинішніми
співробітниками
«Урожаю». Але в якийсь момент усвідомив те, як має вибудовуватися моє
життя в подальшому, і в «Маїсі» мені
стало тісно. Згодом організував підприємство «Васко», яке було моєю першою
спробою приватного бізнесу. Чому пішов своєю стежкою? Бо хотілося жити
трохи краще, ніж на середньомісячну
зарплату. Прагнув сам стати господарем свого життя.
Але були люди, які підтримали
мене. Одна з таких – Марина Шмаль.
В один із днів вона прийшла до мене
і наполягала на тому, що, мовляв, елеватор, куди ми здавали зерно, недораховував нам гроші. Я спочатку, звісно, не повірив, а потім запропонував
їй самій за свій рахунок їхати на елеватор і провести звірку документів.
При цьому пообіцяв їй 10% від виручки у випадку підтвердження її припущень. Так і сталося: через два дні Марина Шмаль повернулася з крупною
сумою. За процент від виручених грошей вона купила тоді собі гарну дорогу дублянку. А головного бухгалтера я
звільнив, і її місце посіла Марина
Олексіївна, незмінний фінансовий директор «Урожаю».
Та в якийсь момент я зрозумів, що
відносини на рівні купи-продай у бізнесі без своєї землі неправильні. Земельне питання часто почав порушувати із тими людьми, з якими заснував
«Васко», але вони мене не зрозуміли.
Тому через деякий час я заснував
«Урожай», назву якому, до речі, підказав Петро Євич.
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Не можна не згадати нині, на жаль,
вже покійного Михайла Семеновича
Корнієнка, який першим фактично повірив у нікому не відомий тоді «Урожай». Згодом до нас приєднався Володимир Братаніч, і в нас з’явилася
земля, яку потрібно було на чомусь обробляти. І тоді ми купили першу нову
одиницю техніки, це був подрібнювач
рослинних решток «Шульте». Абсолютно непотрібна для нас на той час
річ, як потім виявилося. Він був височезний, чіплявся до трактора і був чимось схожий на змія-горинича. Він
років 10 стояв у нас на тракторній бригаді, аж поки його у нас не купили.
Перший трактор, який був в ужитку, ми придбали у Черкасах. Це був
«Массей Фергюсон» потужністю 200
кінських сил із плугом «Грегуар Бессон» та сівалкою «Джон Дір». Він був
нашою гордістю, бо ми розуміли, що
маємо свою власність і ми вже не купи-продай, а справжні господарі на
землі. Потім ми придбали невеличку
квартиру в будинку, де зараз розташовується центральний офіс «Урожаю». Всі гуртом сиділи тоді в кімнатці нинішнього відділу кадрів і до нестями були щасливі, бо мали вже не
лише свого трактора, ділянку землі, а
й нарешті офіс. До речі, це зараз маємо мальовничий майданчик у дворі,
а в ті часи тут були натягнуті мотузки
для білизни і місцеві господині постійно вивішували надворі прання.
Наступним етапом у житті «Урожаю» стала пропозиція Юрія Анатолійовича Косюка увійти у холдинг МХП.
Відтоді почався стрімкий розвиток
нашого підприємства, адже прийшли
значні інвестиції від великого вироб-

ника. Тут знову мені спадає на думку
історія з тракторами. Оскільки ми
були вже в складі МХП, нам запропонували вибрати трактори, на яких
працюватимемо. Підприємство «Зернопродукт», яке ввійшло в МХП раніше, приміром, обрало для себе американський «Челенджер». Ми зупинилися на ФЕНДТі. Довго перед цим
малювали діаграми, прораховували
щось. І не помилились у виборі. На
сьогодні маємо один із найбільших
парків ФЕНДТа в Україні.
Створити команду – це перше, з
чого починається робота будь-якого
директора. Все інше теж важливе, але
похідне. Хочу сказати, що мені в житті
завжди траплялися порядні люди.
Правду кажучи, не ладив з тими, хто в
усьому зі мною погоджувався, бо з
ними нецікаво. Вони стануть командою, але слухняною і не здатною мислити. Мені імпонують люди, які суперечать, які відстоюють свою думку і
мислять нестандартно. Створити з них
команду непросто, але разом такі люди
надзвичайно ефективно працюють.
Яскравий приклад – наш «Урожай».
Це продукт нелегкої, але кропіткої селекції, в процесі якої з підприємства
йшли звичайні люди, на зміну яким
приходили кращі, а замість кращих
з’являлися найкращі. Для цього не
треба бути для підлеглих другом, сватом, братом, бо стосунки мають вибудовуватися на рівні професіоналізму.
Я вірю людям – у цьому моя слабкість і сила. Хоча не завжди люди виправдовують мою довіру. Я апріорі,
при знайомстві з людиною, надаю їй
кредит довіри. До останнього сподіваюсь, що вона виправдає її.
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Історія «Урожаю» в одній особі
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тракторист, який найдовше працює
в «Урожаї», виграв машину
Водинадцяте відбувся розіграш автомобіля та цінних подарунків серед найкращих працівників
«Урожаю». На свято завітали близько 250 гостей, що стало своєрідним рекордом за всю історію
корпоративних заходів на підприємстві. Прикрашена в стилі «Блакитного вогника», з тематичними локаціями та фотозоною, святкова зала готельно-ресторанного комплексу «Перлина» зустрічала співробітників «Урожаю» та гостей.

Н

а учасників розіграшу цього
року чекали особливі подарунки, відмінні від тих, що
були у попередні роки. Замість комп’ютерів, телефонів, пральних машин, телевізорів та холодильників, 18 найкращих за результатами
року співробітників отримали мотокоси, зварювальні інвертори, деревообробні верстати, міні-мийки, бензопилки, надувні човни, міні-електростанції, мотоцикл. За збігом обставин
щасливим власником автомобіля «Рено-Дастер» цього року став тракторист Кіровської філії Микола Іванчук,
якому багато років тому директор
«Урожаю» Олег Васецький вручив
ключі від першого на підприємстві
трактора «Массей Фергюсон».
– З 2004 року мріяв виграти машину, –
зізнається Микола Іванчук і тримає в руках ключі від вже власного автомобіля.
– Була «Таврія», віддали дітям. Тепер от
пощастило отримати новеньке авто у
подарунок.
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Чоловік зізнається, що інші речі, що
розігрувались, у нього є, тому найбільше
хотілося виграти, звісно ж, автомобіль.
За свого підлеглого радіє і директор Кіровської філії Вадим Рудишин. Микола
Іванчук, пояснює директор філії, працював в «Урожаї» відтоді, коли підприємство почало обробляти тоді ще кіровські
землі, тому ця перемога цілком заслужена.
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МХП оновлює свій логотип
За 20 років діяльності холдинг «Миронівський хлібопродукт» вперше трансформує свій
логотип. Оновлений млин став сучасним, мінімалістичним, але зберіг автентичність першого
знаку, а разом з ним й історію компанії.

В

ізуальні зміни поступово транслюватимуться на підприємства Групи МХП. Усі вони будуть об’єднані єдиним фірмовим стилем та матимуть свій оновлений логотип із урахуванням основного
логотипу МХП. З нового року «Урожай» теж змінить свій логотип.
Це значна подія для холдингу, яка
органічно доповнює динамічний розвиток компанії у всіх напрямах своєї
діяльності. Щодня, впродовж майже
20 років, команда МХП працює для досягнення амбітних цілей – і отримує
високі результати. Озираючись, ми
бачимо роки досвіду, лідерство на
ринку з виробництва курятини та 28
тисяч співробітників, завдяки яким
невпинно крутяться лопаті потужного

млина під назвою МХП. І вже поновому компанія дивиться на себе – з
гордістю за отримані результати та у
новому образі!
Рестайлінг логотипу МХП і візуалізації підприємств зумовлені світовими тенденціями, виходом на міжна-

родні ринки та впровадженням кращих сучасних практик у веденні бізнесу. Сучасний оновлений та єдиний
стиль логотипів Групи МХП демонструватиме масштабність, глобальність та належність до потужного
українського холдингу.

екологія

прямуємо
до безпечного довкілля
Нещодавно на Центральному офісі підприємства з’явилася перша скринька для збору відпрацьованих батарейок. За словами головного еколога «Урожаю» Андрія Осокіна, необхідність у організованій утилізації використаних елементів живлення виникла давно, оскільки більшість електронних
приладів працює саме від них. Завдяки спільним діям працівників «Урожаю» тепер підприємство
працює за концепцією «зеленого офіса» – використані батарейки не викидаємо, а приносимо на
роботу і збираємо для подальшої утилізації.

– Це європейська практика цивілізованого збору та утилізації особливо небезпечних відходів. Маємо запроваджувати ефективні і дієві методи збереження довкілля в усіх сферах життя, – наго6

лошує Андрій Осокін. – Розміщення
такого контейнера саме на Центральному офісі «Урожаю» забезпечить легкість
та оперативність доставки використаних батарейок з усіх філій та передачу на
подальшу утилізацію. На переробних
підприємствах з батарейок вилучають
метали та повертають їх знову в обіг, що
економічно вигідніше, ніж видобувати
метали з руд.
Відомо, що батарейки містять важкі
метали: кадмій, свинець, літій та ртуть.
Коли батарейки потрапляють на сміттєзвалище, їхня оболонка внаслідок корозії
поступово руйнується, і всі хімічні елементи потрапляють у навколишнє серед-

овище. Влітку гальванічні елементи разом з іншим сміттям тліють або горять,
при цьому в атмосферне повітря виділяються гази, важкі метали і діоксини. Діоксини вражають все живе навіть у малих концентраціях, при цьому збільшується чутливість організму до інфекцій,
зростає рівень онкологічних захворювань. З часом токсичні речовини, які виділяє батарейка, накопичуються в організмі людини. Як наслідок, відбувається
порушення обміну речовин в організмі та
виникнення різних хвороб.
Раз на квартал вміст контейнера передаватимуть спеціалізованим підприємствам на утилізацію.
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«Собака одразу дасть знати, якщо хтось
намагатиметься потрапити на територію
підприємства», – пояснює сторож тракторної
бригади Лисянської філії Микола Заєць
У невелику кімнату, де чергує Микола Заєць, підіймаємося крутими сходами. Всередині тепло
і світло. У кожне вікно добре видно територію. Оскільки приміщення для охорони розташоване на другому поверсі, воно є своєрідним пунктом безперервного чергування. Як зауважив співробітник «Урожаю», надзвичайно важливо постійно бачити, що відбувається на території, де
розташовано близько півтора десятка сільськогосподарської техніки. Каже, що, крім цього,
пильно стежать і за пально-мастильними матеріалами.
– Разів вісім за ніч територію обходити треба. Цього достатньо, щоб контролювати те, що відбувається на тракторній бригаді. Та й собаки допомагають. Вони одразу дадуть знати, якщо
хтось намагатиметься потрапити на територію підприємства, – розповідає
Микола Олександрович. – Вони, можна
сказати, теж, як і я, службу несуть цілодобово. Як іду на чергування, завжди їм
за це гостинчика приношу. Тут собак цілий гурт, вже й не знаю, хто з них найстарший, однаково всі на Чапу відкликаються.
Взимку, коли багато снігу, шансів,
що хтось наважиться потай пробрати-

Взимку, коли багато
снігу, шансів, що
хтось наважиться
потай пробратися
вночі на територію,
зовсім мало, тому
що на землі добре
видно сліди. Але
влітку, каже,
простіше працювати
охоронцям, оскільки
світловий день
довший і темний час
доби, коли
найбільше
втомлюєшся, зовсім
короткий тоді.

ся вночі на територію, зовсім мало,
тому що на землі добре видно сліди.
Але влітку, каже, простіше працювати
охоронцям, оскільки світловий день
довший і темний час доби, коли найбільше втомлюєшся, зовсім короткий
тоді.
– Зі сном вночі борюся по-різному. За
ніч чашок п’ять кави випиваю, щоб спати не хотілося. Можу телевізор увімкнути, щоб не так скучно було. Кожен обхід
тракторної бригади і заправки триває
по 15-20 хвилин. Вночі з битою ходжу,
так надійніше, – сміється Микола Заєць. – Але якщо чесно, то спати нестерпно хочеться лише з третьої до
п’ятої ранку. Решту часу не спати – для
мене звичка.

Чоловік розповідає, що працює охоронцем останні вісім років. Раніше був
трактористом, на фермі корми худобі
розвозив. Починав працювати на Т-40.
Потім на тракторах від комбайнів солому у жнива відвозив. Кілька років виконував обов’язки помічника комбайнера.
Каже, що робота подобалась, так само
як і теперішня, бо звик працювати на
совість.
– Успішне чергування – коли без
злодіїв і щоб собака не гавкав, – додає
чоловік. – Найважче, коли свій прийде
щось поцупити. Пес не гавкне, тому
що впізнає. А чужий сюди не полізе, бо
не знає, що і де лежить. Тому й мусимо
в обидва ока пильнувати, щоб ані свій,
ані чужий не пробрався сюди.
7
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Найкрасивіша дівчина «Урожаю»
виграла романтичну подорож з коханим

Н

аталія Зборівська, заступник головного бухгалтера АФ «Заповіт
Шевченка», за результатами голосування журі, до якого увійшли
директор підприємства Олег Васецький,
фінансовий директор Марина Шмаль, головний агроном В’ячеслав Черкащенко,
перемогла цього року в конкурсі «Міс
«Урожай». Остаточне рішення було ухвалено після зустрічі членів журі з усіма

учасницями. Під час святкового фуршету
в одному з найкращих ресторанів Черкас
кожна міс мала можливість розповісти
про себе, свої захоплення та вподобання.
Тому переможницю конкурсу обирали не
лише за зовнішніми даними, а насамперед намагалися розгледіти її людські
якості. Усі учасниці конкурсу отримали набори косметичних засобів для догляду за
обличчям та волоссям, а також квіти від

Олега Васецького. Сертифікат на романтичну подорож для двох Наталії Зборівській директор «Урожаю» вручив під час
розіграшу автомобіля серед працівників
підприємства.

вітаємо ювілярів!

Вересень

21

Ковбасу Василя Миколайовича,

техніка з експлуатації та ремонту устаткування АФ
«Мрія», із 65-річчям

Жовтень

17

Козубовського Олександра
	Васильовича,

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

січень

1
1
2
2
4
5
6
6
7

Бердичевського Василя 		
	Анатолійовича,

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

Шкребтієнка Івана Андрійовича,

електрогазозварювальника Валявської філії, із
40-річчям

Назаренко Ніну Миколаївну,
кухаря Лисянської філії, із 55-річчям

Савранського Василя 		
	Анатолійовича,

тракториста-машиніста с.-г. виробництва філії АФ
«Мрія», із 45-річчям

Осадчого Василя Миколайовича,
тракториста-машиніста с.-г. виробництва
Лисянської філії, із 35-річчям

Кравцову Тетяну Дмитрівну,

завідувача складу Кіровської філії, із 60-річчям

Штефан Катерину Сергіївну,
кухаря Тростянецької філії, із 35-річчям

Кузенну Валентину Іванівну,

підсобного робітника АФ «Заповіт Шевченка», із
45-річчям

Сидоренка Віктора Олександровича,
водія автотранспортних засобів Тростянецької філії,
із 45-річчям

9
9
10
15
18
19
19
20
21
25

Стратієнка Юрія 			
	Олександровича,

водія автотранспортних засобів Тростянецької
філії, із 45-річчям

Кухаря Анатолія Івановича,

диспетчера зі збору навігаційної інформації ЦО, з
20-річчям

Петриченко Лідію Іванівну,

фахівця з питань оренди землі Тростянецької філії,
із 45-річчям

Сіянка Сергія Михайловича,
провідного інженера ЦО, з 35-річчям

Сльожу Володимира 		
	Станіславовича,

водія автотранспортних засобів Лисянської філії, із
65-річчям

Нейфельд Світлану Іванівну,
бухгалтера ЦО, з 35-річчям

	Сливу Олександра Юрійовича,

інженера з охорони праці АФ «Заповіт Шевченка»,
із 35-річчям

Конюх Людмилу Григорівну,

помічника заступника директора ЦО, з 65-річчям

Гнєушеву Любов Миколаївну,

вагаря Валявської філії, із 55-річчям

Нагірну Лідію Іванівну,

завідувача складу філії ім.О.Г. Бузницького, з
55-річчям

Лютий

1
1
2

Мовчана Володимира 		
	Григоровича,

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

Остапенка Руслана Петровича,

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

Карпенка Олександра Івановича,
тракториста-машиніста с.-г. виробництва
Валявської філії, із 45-річчям

2
4
6
6
11
14
14
16
17
17
18
18
18
22
23
23

Васильченко Ольгу Вікторівну,

головного бухгалтера Машино-Тракторної філії, із
45-річчям

Лебедєва Олексія Володимировича,

начальника відділу інформаційних технологій ЦО,
із 40-річчям

Басая Анатолія Миколайовича,
механіка Валявської філії, із 60-річчям

Толюпу Петра Миколайовича,

начальника відділу земельних та майнових прав
АФ «Дружба», з 55-річчям

	Наконечну Аллу Іванівну,

підсобного робітника АФ «Заповіт Шевченка», із
50-річчям

	Вертебу Олександра 		
	Миколайовича,

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

Ряська Вадима Васильовича,

механіка філії ім. О. Г. Бузницького, з 25-річчям

Горбаня Ігоря Миколайовича,

водія автотранспортних засобів МашиноТракторної філії, із 50-річчям

	Лазарчук Людмилу Василівну,

фахівця з питань оренди землі і майна Лисянської
філії, із 50-річчям

Листопада Володимира Петровича,

завідувача складу Лисянської філії, із 30-річчям

Колісника Віктора Івановича,

завідувача господарством Катеринопільської
філії, із 60-річчям

Заїченка Миколу Миколайовича,
техніка-електрика Кіровської філії, із 50-річчям

Шаригіну Любов Федорівну,

прибиральника службових приміщень АФ «Заповіт
Шевченка», із 55-річчям

Радецьку Галину Петрівну,

завідувача складу філії АФ «Мрія», із 55-річчям

Кривов’яза Миколу Вікторовича,

начальника сторожової охорони, з 45-річчям

Птуху Людмилу Василівну,

завідувача складу Кіровської філії, із 40-річчям
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