№2

урожай

Урожай

ЦІННОСТІ МХП:

2018

Корпоративне видання тов «нвф «урожай»

МОТИВАЦІЯ

АДАПТИВНІСТЬ

ПРОФЕСІЙНІСТЬ

ОРІЄНТАЦІЯ НА РЕЗУЛЬТАТ

ВІДКРИТІСТЬ

Найефективніші
працівники «Урожаю»
за результатами
роботи минулого року

с. 2

с. 3

с. 7

Рішення

виробництво

Дозвілля

«Урожай» збільшує розмір
орендної плати до 12 %.

Плідна робота – щедрі врожаї,
або Посівна кампанія-2018.

Найкрасивішій дівчині «Урожаю» –
мандрівка до найбагатшої країни світу.
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«Урожай» збільшив розмір
орендної плати до 12 %
У півтора рази зріс рівень орендної плати на підприємстві порівняно з минулим роком.
Віднедавна вона становить 12 %. Таке рішення адміністрація «Урожаю» ухвалила для
того, щоб значно поліпшити матеріальний стан власників земельних ділянок.
За словами директора підприємства Олександра Воскобойніка, соціальні питання для
холдингу залишаються одними
з найважливіших, навіть незважаючи на ризики, які тягне за
собою бюджет виплат.
– Попри неврожайні минулі
роки ми ухвалили рішення збільшити орендну плату до 12 %. Бо
розуміємо, що звичайний селянин так само недоотримав через
неврожай, але нині змушений
виживати в складних економічних умовах і зростанні цін,
– пояснює Олександр Воскобойнік. – Ніхто не знає, які врожаї
принесе нам 2018 рік, але на
людському ресурсі ми економити не будемо, адже для людей
похилого віку орендна плата,

крім пенсії, залишається єдиним
стабільним доходом.
Як прокоментували в департаменті фінансів Черкаської
облдержадміністрації, середня
ставка орендної плати за паї
по області на 1 квітня цього
року становить 7,6 %. Збільшення сплати оренди до 12 %
«Урожаєм» збільшить надходження до районних бюджетів,
бюджетів ОТГ на 8 млн грн,
а обласного бюджету – на
2 млн грн.
За умови збільшення ставки
орендної плати усіма орендарями паїв у Черкаській області,
додаткові надходження податку
на доходи з фізичних осіб до
місцевих бюджетів становили б
майже 200 млн грн.

Нагородження
«зеленої зони»-2017
13 квітня відбулась грандіозна та масштабна для МХП подія – «I energy. Level 5.0» – п’ята
щорічна церемонія нагородження «зеленої зони».
У комплексі «Мистецький арсенал» компанія привітала найкращих та найефективніших за
підсумками 2017 року співробітників – людей, які своєю ініціативою
і високими результатами ведуть
холдинг уперед до перемог і
звершень.
Серед найефективніших співробітників – 41 працівник «Урожаю».
Церемонію нагородження відкрив
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Юрій Косюк, голова правління
МХП, який зі сцени привітав усіх
присутніх у залі: «Я дуже вражений
атмосферою, яка тут є, світлими та
щасливими обличчями людей, які
створюють компанію. Саме ви –
ваші ідеї, думки, дії, наполегливість
– і є успіх МХП, який нас супроводжує останні 20 років. Я дуже вам
вдячний! Без вас не було б цієї
компанії».

виробництво
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ПЛІДНА РОБОТА — ЩЕДРІ ВРОЖАЇ,
або ПОСІВНА КАМПАНІЯ -2018
Затяжна весна підготувала сюрпризи аграріям і затримала початок весняно-польових
робіт. Цьогоріч справжнє тепло прийшло наприкінці березня, тому старт посівної кампанії
змістився. Однак аграрії запевняють, що всі роботи закінчили вчасно, і очікують щедрих
врожаїв.

Під соняшник цього року «Урожай»
відвів 13 тис. га ріллі. Кукурудзи
планується вирощувати на 38 тис.
га і сої – на 10 тис. га. Посів нішевих
культур — гороху, сочевиці, ярого
ріпаку і ячменю — закінчено вчасно. До речі, близько 180 га ріллі
відведено під сочевицю, яку підприємство ще не вирощувало, але
яка має високий попит на ринку
сільськогосподарської продукції.
Другий рік поспіль «Урожай» займатиметься вирощуванням гарбузів
для насіння. Культуру посіяли на
60 га полів Корсунь-Шевченківського району.
Після огляду сходів озимих
культур і ґрунтів прогнози на

майбутній урожай оптимістичні.
Вологозарядка ґрунту цьогоріч
набагато краща, ніж за останні
два роки. Тому ще на початку
посівної кампанії керівництво
«Урожаю» ухвалило рішення про
підняття норм висіву і збільшення
норм живлення.
Усі роботи підприємство здійснює відповідно до погодних
факторів. Цьогоріч доводиться докладати більше зусиль, ніж торік,
проте керівництво підприємства
очікує вищого врожаю. Торішня
засуха, в яку потрапила Черкащина, вплинула на врожай і скоротила його обсяги. Однак людський
фактор — найвизначніший. До

посівної на підприємстві залучали
допоміжні ресурси, переважно це
різноробочі, але щороку основні
види робіт виконує стала команда
фахівців, яка цілорічно працює
у штаті. Працівники НВФ «Урожай» роблять усе можливе, аби
досягнути бажаних результатів,
але є фактори, на які вплинути не
вдається.
НВФ «Урожай» періодично
оновлює машинно-тракторний
парк відповідно до встановлених
планів і затвердженого кошторису. Нині підприємство вже отримало два нові потужні гусеничні
трактори, аналогів яких ще немає
в Україні.
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Вишиванкові традиції

В середині травня українці в усьому світі відзначають свято свого національного одягу.
Співробітники ТОВ «НВФ «Урожай» також приєдналися до святкування Всесвітнього дня
вишиванки. Уже традиційно «урожаївці» цього дня виходять на роботу у вишитих сорочках
чи сукнях.
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«Бути водієм – це випробування
і романтика», – зізнається Михайло
Леон, який працює на вантажному
автомобілі у філії «Росава»
Свого зерновоза «Мерседес» співробітник «Урожаю» Михайло Леон ділить зі своїм молодим
напарником. Сьогодні зранку той вирушив із вантажем на Житомирщину, тому Михайло
Миколайович вихідний.

– Останні десять років на вантажівці працюю, доти 20 років – на
тракторі, – розповідає про себе
чоловік. – Коли «Урожай» ще
тільки організовувався, то я наймався сюди зі своїм трактором
орати й сіяти. Налагодили тісну
співпрацю. Згодом пішов працювати на Машинно-тракторну філію, що на Городищині. Два роки
там трудився. Останні два роки
– в «Росаві» Канівського району.
Це місце роботи ближче до дому.
Оскільки робота Михайла Леона передбачає далеку дорогу на
кілька діб, то його багаж завжди
укомплектований: змінна білизна,
каструля, сковорідка, картопля,
сало, питна вода і балон газу. Це
на той випадок, коли в черзі на
елеватор доводиться вистоювати
днями. Тоді Михайло Миколайович
не гає часу і береться куховарити.
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У далеку дорогу готовий
їхати хоч зараз, бо це
завжди романтика, та й
випробування серйозне.
Раз був поблизу Львова прямо посеред поля
зламався. Зима, холод до
кісток пробирає. Добре,
що хлопці з місцевого
підприємства Групи МХП
підсобили, швидко потрібну запчастину доправили і допомогли все
полагодити.
– Де б не доводилося зупинятися
чи стояти, хай навіть і серед поля,
завжди маю можливість зварити
свіжий суп чи насмажити карто-

плі. Все потрібне для польової
кухні в мене напохваті, – продовжує співробітник «Урожаю». – У
далеку дорогу готовий їхати хоч
зараз, бо це завжди романтика, та
й випробування серйозне. Раз був
поблизу Львова прямо посеред
поля зламався. Зима, холод до
кісток пробирає. Добре, що хлопці
з місцевого підприємства Групи
МХП підсобили, швидко потрібну
запчастину доправили і допомогли
все полагодити.
Водій розповідає, що роботу
свою важкою не вважає, бо звик
до всіляких труднощів. Навіть звички професійні виробилися: хвалиться, що за потреби може їхати за
кермом без сну майже добу, правда, зупиняючись на короткочасний
відпочинок, перекусити та заправку. Найважчим для себе періодом у
роботі вважає осінь, коли збирають
кукурудзу. Каже, що два місяці постійно за кермом доводиться бути і
доправляти зерно на елеватори, а
звіди – комбікорми на птахофабрики компанії.
– На перевезенні курпосліду
важче, але роботою не гребую,
що скажуть, те й везу. Вдень навантаження, вночі – в дорогу, –
додає Михайло Леон. – Торік по
всій Україні колесили – соняшник
возили. Тому пощастило побувати
в Сумській області, в Чернігівській.
На Одещину льон з Яготина возив,
5 діб стояв у черзі на завод. На такі
випадки в салоні телевізор маю,
тому коли зовсім нудно, є розвага.
Міг би показати машину свою, але
вона вже далеко. Там для водія
повний комфорт, не те що їхати у
далеку подорож можна, а навіть
жити.

Дозвілля
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Найкрасивішій дівчині «Урожаю» –
мандрівка до найбагатшої країни світу
Справжнім королівським відпочинком для заступника головного бухгалтера філії «Урожаю» АФ
«Заповіт Шевченка» Наталії Зборівської та її чоловіка стала мандрівка до Об’єднаних Арабських
Еміратів. Нагадаємо, поїздка в одну із екзотичних країн світу стала подарунком Наталії за
перемогу в торішньому конкурсі краси, який відбувався серед співробітниць підприємства.

– Я вперше побувала за кордоном
так само, як і вперше літала в літаку, – зізнається Міс «Урожаю»-2017.
– П’ять годин польоту – і ми із зими
перенеслися в літо. Проживали в
одному з готелів міста Шарджа, що
неподалік від Дубая.

Вражень від побаченого в одній із найбагатших країн світу,
як зізнається Наталія Зборівська, не перелічити. Найбільш
запам’ятався величезний торговельний центр, в якому розташовано близько 1 200 всіляких

магазинів, не враховуючи кафе
та ресторанчиків, а також культурних та розважальних центрів.
У середині гігантської будівлі
розміщено акваріум, заввишки в
триповерховий будинок, та зоопарк.
– Серед розмаїття тваринок у зоопарку ми бачили звичного для нас
та екзотичного для місцевого люду
їжачка, – додає Наталія. – Пощастило проїхатися в славнозвісному
метро Дубая, де чоловіки та жінки
їздять у окремих вагонах. А найвища будівля світу Бурдж Халіфа
вразила яскравим лазерним шоу.
Співробітниця «Урожаю» розповідає, що зустріла в Еміратах свою
однокурсницю, яка там працює.
Завдяки їй вдалося побачити набагато більше, ніж готель і море.
Запам’яталися, каже, арабські
жінки в паранджі, але з яскраво нафарбованими очима, безліч машин
на дорогах міста, але переважно
світлих кольорів, та національна
страва, схожа на гострий плов, але
після якої страшенно захотілося домашнього борщу.

Краєвиди Хмельниччини –
для служби охорони праці
П’ять днів відпочинку на Хмельниччині для п’ятьох співробітників служби охорони праці
нашого підприємства - заохочення за зусилля, віддачу і високі результати роботи.
Коштом підприємства найбільш ефективні працівники нещодавно мали
можливість попити цілющої мінеральної води та пройти оздоровлювальні
процедури. Проте поза санаторним
регламентом «урожаївці» побачили
дивовижні місцини найбільшого
в Україні заповідника «Подільські
товтри», проїхалися на велосипеді мальовничими околицями та пройшлися руїнами стародавнього монастиря.
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Наші ювіляри
травень
1

Колісник Тетяна Іванівна,
кухонний робітник Тростянецької філії

3

Майборода Галина Петрівна,
оператор машинного доїння ТФ «Нова»

1

Осадчий Юрій Олексійович,
агроном Катеринопільської філії

4

2

Калиушко Юрій Миколайович,
електрогазозварник Катеринопільської філії

Козицин Сергій Віталійович,
тракторист-машиніст с.-г. виробництва
АФ «Дружба»

4

2

Стельмах Наталія Іванівна,
підсобний робітник АФ «Заповіт Шевченка»

Яблонський Микола Андрійович,
водій філії «Росава»

5

5

Поторока Василь Ілліч,
інженер з електрифікації с.-г. підприємства
ТФ «Нова»

Фещенко Олександр Сергійович,
агроном АФ «Заповіт Шевченка»

7

6

Сторожук Валентин Григорович,
тракторист-машиніст с.-г. виробництва
філії МТФ

Брухтій Петро Олексійович,
водій автотранспортних засобів Валявської
філії

8

7

Кутова Тетяна Василівна,
кухонний працівник Звенигородської філії

Томіленко Ярослав Михайлович,
головний лікар ветеринарної медицини
ТФ «Нова»

13

9

Кутовий Валерій Пилипович,
тракторист-машиніст с.-г. виробництва
АФ «Заповіт Шевченка»

Гавдан Микола Петрович,
підсобний робітник ТФ «Нова»

13

Акулініна Марія Анатоліївна,
лаборант філії «Росава»

9

Мовчан Анатолій Петрович,
підсобний робітник філії «Росава»

14

Сопрун Сергій Леонідович,
керуючий відділенням Кіровської філії

13

Котляр Лідія Прокопівна,
фахівець з питань оренди землі і майна
Валявської філії

14

Сорока Сергій Петрович,
керуючий відділенням філії «Росава»

14

Мірошниченко Василь Васильович,
електрогазозварювальник Звенигородської
філії

15

Шкребтієнко Вікторія Іванівна,
підсобний робітник Валявської філії

16

Гальовський Петро Степанович,
заступник директора з виробничого
напрямку ЦО

18

Трохименко Володимир Вікторович,
тракторист-машиніст АФ «Батьківщина
Шевченка»

15

Яковенко Алла Вікторівна,
лаборант філії «Росава»

19

Кудрявцева Світлана Михайлівна,
оператор машинного доїння ТФ «Нова»

20

Хвірук Микола Васильович,
слюсар-ремонтник ТФ «Нова»

19

Пушкар Дмитро Володимирович,
головний агроном Дніпровської філії

20

Плужник Наталія Михайлівна,
підсобний робітник філії МТФ

20

21

Кияшко Віктор Аркадійович,
тракторист-машиніст с.-г. виробництва
АФ «Дружба»

Накоп’юк Сергій Романович,
головний диспетчер зі збору навігаційної
інформації Звенигородської філії

23

Римар Володимир Жоржієвич,
водій філії «Росава»

30

Базило Петро Іванович,
тракторист-машиніст с.-г. виробництва
Валявської філії

26

Чубик Іван Семенович,
тракторист-машиніст с.-г. виробництва
Звенигородської філії

27

Кошова Надія Борисівна,
кухонний робітник Катеринопільської
філії

28

Комаренко Петро Анатолійович,
оператор машинного доїння ТФ «Нова»

28

Красніцька Олена Олександрівна,
вагар Катеринопільської філії

червень
1
1

Цюрмаста Ніна Григорівна,
бригадир на дільницях основного
виробництва ТФ «Нова»
Палієнко Ігор Миколайович,
тракторист-машиніст с.-г. виробництва
АФ «Заповіт Шевченка»
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