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«Урожай»
заохочує молодь
до роботи в агросекторі
Корсунь-Шевченківських старшокласників як поважних гостей приймала Кіровська філія
ТОВ «НВФ «Урожай», що входить до Групи МХП. Близько 40 хлопців та дівчат побували на
ознайомчій екскурсії в Корнилівці, де було засновано підприємство. Це перший візит шкільної
молоді на виробництво в рамках проекту МХП «Школа», започаткованого цьогоріч. Ознайомити
з роботою підприємства зможуть близько 200 учнів старших класів з різних шкіл області.
Директор Кіровської філії, заслужений
працівник сільського господарства
Вадим Рудишин розповів дітям історію
створення «Урожаю», його переваги
перед іншими сільгоспвиробниками
та закликав молодь обирати професії,
затребувані в аграрній галузі. Агрохімік, головний інженер та головний
бухгалтер філії поділилися коротенькими презентаціями про свою роботу і
відповіли на запитання аудиторії.

Епіцентром подій для гостей стала
тракторна бригада з новітньою сільгосптехнікою, де дітям розповіли про
те, які польові роботи вона виконує.
Учень 10-го класу Корсунь-Шевченківської школи № 2 Олексій Компанієць
уявив себе механізатором підприємства. Хлопцеві сподобалося робоче
місце тракториста, він відчув на собі
комфортні умови роботи в полі.
— Я раніше знав, що є таке підприємство «Урожай». Тепер пощастило
побувати тут, побачити сучасні трактори, плуги, сівалки, — розповідає
хлопець. — Запам’ятав, що на 4 тис.
га землі у цій філії працює всього 14
механізаторів, але вони отримують
високу зарплату.
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Візит на підприємство не залишив
байдужими і вчителів. Серед них —
вчитель географії Корсунь-Шевченківської школи № 5 Галина Макаревич. Каже, що все на екскурсії
сподобалося, декого з дітей побачене тут навіть змусило задуматися
над профорієнтацією. Такі візити на
виробництво, за словами педагога,
допомагають школярам розширити
горизонти вибору спеціальності і
чітко визначити для себе напрям подальшої освіти.
Як зазначив директор ТОВ «НВФ
«Урожай» Олександр Воскобойнік,
підприємство завжди потребує кваліфікованих агрономів, інженерів та
спеціалістів ветеринарної медицини.
Оскільки компанія зацікавлена в
постійному розвитку та пошуку нових
ідей і рішень, то перевагу завжди
надає молодим спеціалістам, яким
гарантує всі умови для самореалізації в межах холдингу.
— Нам не потрібно шукати кваліфіковані кадри за тридев’ять земель.
Ми зацікавлені в молодих людях,
які тут живуть і вміють працювати

на своїй землі. Тому й стараємося
інвестувати в сьогоднішніх школярів,
які, здобувши освіту, повернуться
працювати в рідне село чи містечко,
але в європейських умовах та за
гідну заробітну плату, — коментує
Олександр Воскобойнік. — І нехай
не всі діти оберуть для себе сільське
господарство, але в когось-таки
наша робота залишить слід в серці, і
людина присвятить себе благородній
праці на землі.

Урожай

Розвиток

Геоінформаційна система:
актуальні дані тут і зараз
Геоінформаційна система (далі – ГІС) впроваджується на підприємствах Групи
МХП протягом останніх декількох років – проект стартував у 2016 році з ініціативи
Департаменту виробництва продукції рослинництва та тваринництва. ТОВ «НВФ
«Урожай» був першим з-поміж інших підприємств МХП, на якому запровадили ГІС.
Перевага та зручність
системи полягає в тому,
що вона подає аналітичну інформацію не лише
у таблицях та цифрах, а
й відображає її на карті. Таким чином вона
прив’язує цифри одразу
до місцевості. Щоб дані
системи були якісними,
важливо, щоб фахівці
чітко та вчасно вносили
інформацію.

За словами начальника відділу земельних та майнових прав
«Урожаю» В’ячеслава Тура, геоінформаційна система дає можливість
більш якісно і точно контролювати
земельний банк, вчасно реагувати
на закінчення дії договорів і оперативно ухвалювати рішення з приводу цього.
– За допомогою цієї системи ми
можемо не просто переглянути
площу земельної ділянки, термін дії
договору, отримати інформацію про
реквізити договору оренди та інформацію про власника, а й візуально
сприймати графічно зображену
ділянку. Такий комплексний підхід
дає можливість отримати максимум
інформації про земельні ділянки і
робити більш точний аналіз, не виїжджаючи на місце розташування
об’єкта, – підкреслив В’ячеслав Тур.
На сьогодні проект тиражовано на
всіх 11 рослинницьких підприємствах
МХП: створено єдину платформу
для зведення, зберігання та подальшої обробки даних земельного

банку з чітким геопозиціонуванням.
Володимир Нагорний, начальник
відділу розвитку, земельної політики
та майнових відносин МХП, розповів про те, як ГІС допомагає у роботі
земельної служби. За його словами, завдяки запровадженню цієї
системи агрономи завжди мають
актуальну картографічну та облікову інформацію, яка автоматично
оновлюється. Перевага та зручність системи полягає в тому, що
вона подає аналітичну інформацію
не лише у таблицях та цифрах, а й
відображає її на карті. Таким чином
вона прив’язує цифри одразу до
місцевості. Щоб дані системи були
якісними, важливо, щоб фахівці чітко
та вчасно вносили інформацію.
Для надійної підтримки роботи ГІС
у МХП буде створено службу компетенцій з трьох фахівців. Також ці
люди будуть навчати інших спеціалістів на підприємствах працювати з
ГІС. Щодо трансформації, то співробітників земельної служби буде
поділено на основні групи – фахівці

з договірної роботи, фахівці з питань розрахунків, фахівці по роботі
з довідниками та ГІС-аналітики.
Така структура має забезпечити
як ефективне утримання та збереження земельного банку, так і його
розширення. Чіткий розподіл ролей
також дозволить основну частину
(не менше 70 %) команди скерувати
на безпосередню комунікацію із
власниками земельних ділянок та
територіальними громадами.

Мальвіна Кондратьєва
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свято

В «Урожаї» всьоме
відгримів легендарний
«ТракторФест»
Шоу тракторних перегонів «ТракторФест» по праву увійшло в хроніки ТОВ «НВФ «Урожай».
Уже сьомий рік поспіль традиційно в середині червня трактори тимчасово змінюють звичну для
них локацію поля і стають об’єктом підвищеної уваги кількатисячної аудиторії.

Переможці
«ТракторФесту-2018»
zzЗмагання на МТЗ – Володимир
Сидоренко (філія ім. О. Г.
Бузницького)
zzЗмагання на ФЕНДТі – Віталій
Крамар (Звенигородська філія)
zzВелозабіг – Роман Руденко
(Звенигородська філія)
zzПерегони з тачками –
Владислав Нерода (Дніпровська
філія)
zzКонкурс візочків –
Звенигородська філія
zz«Гаряча пательня» –
Катеринопільська філія
zz«Зірки «Урожаю» – Ніна
Бабюк (Звенигородська філія)

4

ФЕНДТи і МТЗ впевнено стартують
під гучні оплески глядачів і заворожують публіку крутими розворотами, голосним гудінням двигунів,
густим димом і ефектним доланням
перешкод. Виступ залізних коней
завершується неймовірною радістю
для малечі – посидіти на руках у механізатора й разом з ним покрутити
кермо такого великого, до самого
неба, трактора.
Цьогорічне свято відбулося в
Полствині Канівського району і, як
завжди, зібрало численну публіку не лише місцевих жителів, а й
гостей заходу. Директор ТОВ «НВФ
«Урожай» Олександр Воскобойнік:

«ТракторФест» – не просто перегони сільськогосподарської техніки.
Насамперед, це свято людей, які
працюють в «Урожаї». Це єдиний
день, коли співробітники, що працюють у різних куточках Черкащини та
Київщини, можуть зібратися разом
і відпочити. Усіх їх об’єднує нелегка
праця хлібороба. І неважливо, чи
працюють вони в полі, чи біля техніки, чи за комп’ютером… Кожен з них
вкладає часточку свого труда, свого
серця і навіть своєї любові в те, щоб
наше підприємство залишалося не
тільки одним з найбільших у регіоні,
а стабільно розвивалося і рухалося
вперед».

Урожай

свято
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Історія успіху

Коли праця фахівця
потрібна усьому колективу
Серед досягнень філії «Урожаю» АФ «Дружба» – лідерські позиції з урожайності у своєму
регіоні. Все це було б неможливим без сучасної техніки. Обслуговують її висококваліфіковані
фахівці. Один із них – токар Василь Науменко.
– На філії більше 10 тракторів, а
також сівалки та обприскувачі. І
всі вони в мене на обслуговуванні,
– розповів Василь Михайлович. —
Взагалі в «Урожаї» працюю більше
10 років, у цій філії – більше двох
років, раніше лагодив техніку в селі
Копіювате. Живу в Мельниках, а до
філії підвозить службовий транспорт.
Це дуже зручно, бо пам’ятаю ті часи,
коли добирався до роботи велосипедом аж за 23 кілометри.
Показуючи майстерню, Василь
Науменко розповів, що все життя
працює з металом, спочатку навчався на фрезерувальника, працював
у Корсуні на ремзаводі. Каже, що
до кожного механізму, до кожного
трактора, як і до людини, потрібен
особливий, навіть індивідуальний
підхід.
– У нашій філії є трактори «МТЗ» та
«ФЕНДТ». З білоруськими «МТЗ» мені
легше — це майже як наша вітчизняна техніка, яку я добре знаю, бо за
51 рік життя досконально вивчив у
ній роботу кожного гвинтика, – продовжує розповідь токар. – А от із
німецькими тракторами мені спочатку було складніше – ця техніка
більш сучасна й точна, в ній багато
електроніки. Але з часом вивчив і всі
тонкощі тракторів «ФЕНДТ». Зараз
для мене немає ніяких проблем виточити та замінити деталь на німецькому тракторі. Хоча життя не стоїть
на місці – з’являються нові технології,
механізми. А нам, ремонтникам, слід
усе досконально вивчати. Звичайно,
якщо поломка складна та потребує
заміни оригінальних деталей, то ми
веземо в сервісний центр.
За оцінкою Василя Науменка,
метал кращий у «ФЕНДТ». Хоча й
«Білоруси» за останні роки змінилися
– збільшилася потужність двигуна,
вони стали комфортніші для водія.
Але ламаються вони все одно частіше. Найчастіше рвуться болти, бо на
них навантаження велике.
Колектив філії молодий, хлопцітрактористи гомінкі та працьовиті. 10
тракторів оброблять майже 5 тисяч
гектарів. Зараз працюють цілодобово – бо обприскують посіви вночі. У
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розпал сезону польових робіт токарю
потрібно чи не найпершому бути на
роботі. Бо всі трактористи допізна
в полі, і якщо яка поломка – час на
ремонт є лише зранку, адже трактор
знову має вчасно вийти в поле. І тут
вправний токар дуже потрібен:
– Щоб без затримки випустити
трактор у поле, я маю в найкоротші
терміни виточити та замінити потрібну деталь, – розповідає Василь Науменко. – Буває й так, що
трактор стає посеред поля й треба
терміново їхати ремонтувати в польових умовах. Інколи доводиться
й затримуватися допізна, бо пере-

боїв у роботі техніки не має бути, в
часи сучасних технологій не лише
в період сівби чи жнив, а й майже
цілий рік. В міжсезоння теж ніколи
відпочивати, роботи вистачає завжди. Техніка не нова. Культиватори
й обприскувачі замінюють частіше,
трактори – рідше. Інколи мені «підкидають» техніку для ремонту і з нашої тваринницької філії – та мені це
до вподоби: коли вдається своїми
руками «оживити» зламаний механізм, відразу й настрій підіймається.
Приємно бачити плоди своєї праці,
відчувати, що вона потрібна всьому
колективу.

заохочення

Урожай

Спортивним
вболівальникам –
море і задоволення

«Урожай»
прихильний
до баскетболу
Бронзовим призером у
відкритому чемпіонаті
аматорської ліги Черкас з
баскетболу стала команда
«Єдність та спорт».
Її капітан, начальник служби охорони
праці та екології «Урожаю» Сергій
Добровольський згуртував студентів
вищих навчальних закладів міста, і за
короткий час команда вже досягла
високих результатів у спорті. Участь у
чемпіонаті стала можливою завдяки
спонсорській підтримці «Урожаю».

Відпочити біля моря, побувати в мальовничих куточках Півдня
України, а також здійснити морську прогулянку на теплоході по
Дунайському біосферному заповіднику пощастило нещодавно
10 співробітникам філії «Урожаю» АФ «Дружба».
Таку подорож «урожаївцям» подарувало підприємство як найактивнішим
уболівальникам під час цьогорічної
Спартакіади. Заступник директора АФ

«Дружба» Марія Пархоменко каже, що
найбільше її вразила екскурсія до м.
Вилкове, яке називають українською
Венецією.

Перевтілитися за дві години…
… і стати справжньою світською пані 20-40-их років минулого століття. Для понад двадцяти
співробітниць нашого підприємства за допомогою фахівців було продумано індивідуальний
ретрообраз, і наші колеги перевтілилися в прекрасних пані з минулого. Дванадцять фотографій
увійдуть до вже традиційного календаря на 2019 рік від «Урожаю».
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Наші ювіляри
травень

25

2

Жовтенко Валерій Васильович,
тракторист-машиніст
с.-г. виробництва
АФ «Заповіт Шевченка»

4

Сердюк Галина Миколаївна,
завідувач складу АФ «Дружба»

4

Лихошва Петро Антонович,
слюсар-ремонтник АФ «Батьківщина
Шевченка»

6

Пайда Ігор Миколайович,
водій автотранспортних засобів філії і
м. О. Г. Бузницького

6

Кошкін Сергій Анатолійович,
тракторист-машиніст
с.-г. виробництва АФ «Заповіт Шевченка»

Савченко Віталій Васильович,
головний агроном філії ім. О. Г. Бузницького

червень

10

Харченко Василь Миколайович,
директор філії ім. О. Г. Бузницького

14

Запорожець Юрій Олександрович,
водій автотранспортних засобів АФ «Мрія»

липень

1

Котулуп Віра Валентинівна,
робітник з догляду за тваринами ТФ «Нова»

2

Мусієнко Олексій Миколайович,
підсобний робітник ВП «Росава»

2

Черуха Іван Павлович,
тракторист-машиніст с.-г. виробництва
АФ «Заповіт Шевченка»

8

Гоменюк Людмила Василівна,
оператор машинного доїння
ТФ «Нова»

6

Короп Петро Михайлович,
тракторист с.-г.виробництва Дніпровської філії

10

Горбенко Василь Васильович,
директор філії АФ «Дружба»

8

Дінов Ігор Миколайович,
провідний агроном АФ «Заповіт Шевченка»

12

Гунченко Анатолій Якович,
механік філії АФ «Мрія»

10

Басай Віталій Михайлович,
тракторист-машиніст с.-г. виробництва
ВП «МТФ»

13

Цвєтов Олег Олександрович,
тракторист-машиніст
с.-г. виробництва АФ «Заповіт Шевченка»

12

Січкар Оксана Миколаївна,
кухар філії АФ «Дружба»

15

14

Зленко Віталій Борисович,
технік-електрик філії ім. О. Г. Бузницького

Биковець Раїса Костянтинівна,
прибиральник службових приміщень
ВП «Росава»

15

17

Петрик Сергій Сергійович,
начальник відділу охорони праці та екології ВП
«Росава»

Волошин Тарас Іванович,
тракторист-машиніст с.-г. виробництва
ТФ «Нова»

22

Кобзар Віра Андріївна,
лаборант ВП «Росава»

20

Чорноус Іван Миколайович,
тракторист-машиніст с.-г. виробництва
АФ «Заповіт Шевченка»

23

21

Горбенко Ірина Василівна,
диспетчер зі збору навігаційної інформації
Кіровської філії

Чорноус Віктор Васильович,
тракторист-машиніст с.-г. виробництва
АФ «Заповіт Шевченка»

24

Павлов Євген Володимирович,
підсобний робітник Дніпрорвської філії

24

Соловей Олена Олександрівна,
оператор машинного доїння ТФ «Нова»

25

Горячкін Євгеній Борисович,
агроном АФ «Батьківщина Шевченка»

27

Бохонько Володимир Юрійович,
провідний інженер ЦО

25

29

Федоренко Віталій Миколайович,
тракторист-машиніст с.-г. виробництва
Тростянецької філії

Романенко Юрій Анатолійович,
завідувач складу АФ «Батьківщина
Шевченка»

27

Паллаг Марія Іванівна,
робітник з догляду за тваринами
ТФ «Нова»

28

Романщак Роман Анатолійович,
агроном із захисту рослин АФ «Заповіт
Шевченка»

серпень

30

Матюшенко Максим Олександрович,
агроном АФ «Заповіт Шевченка»
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