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Збираємо пізні зернові
та сіємо озимі

На полях підприємства триває збирання пізніх зернових. Нині «Урожай» збирає чотири культури
одночасно: кукурудзу, соняшник, сорго та сою. Незважаючи на те, що це досить складно як
технологічно, так і організаційно, все виходить робити вчасно та оперативно. Завдяки постійній
співпраці та налагодженій комунікації з керівниками філій на місцях, швидко вирішуються
нагальні питання транспорту. На сьогодні на підприємстві працюють свої і наймані комбайни, це
близько 60 одиниць техніки. Щодня в рейсі – від 200 до 220 автомобілів, які перевозять зерно як на
власні склади, так і на елеватори МХП.
За словами директора ТОВ «НВФ
«Урожай» Олександра Воскобойніка, темпи збирання зернових
на сьогоднішній день порівняно з
минулим роком однакові, а от врожайність значно вища. Приміром,
урожайність кукурудзи на підприємстві торік становила 6 т/га, а цього
року вдвічі більша. Урожайність
соняшника приблизно однакова
з минулим роком, сої – на тонну
більше, ніж торік.
– Погода цього року здебільшого
була сприятлива для нашого краю.
Проте є дві-три філії, в яких вона
була не зовсім до нас схильною.
Так, приміром, два села Валявської
філії, що на Городищині і Корсунщині, дощі систематично обминали,
і вологи на полях було недостатньо для того, щоб культури дали
хороший урожай. Тому там маємо
результат нижче середнього по
підприємству, – зауважує дирек-

тор. – Завдяки примхам погоди нам
також вдалося зекономити кошти
на десекації соняшника, кукурудзи
і сої. Різке нічне похолодання три
тижні тому, коли температура вночі
знизилася до 12 градусів, а вдень
подекуди піднімалася до 30, спрацювало як природній десекант.
Закінчити жнива в «Урожаї»
планують наприкінці жовтня-на
початку листопада. Паралельно
зі збиранням пізніх зернових на
підприємстві ведеться посів озимої
пшениці та озимого ячменю, який
на початку жовтня мають закінчити.
На площі близько 5,3 тис. га вже
маємо добрі посіви озимого ріпаку.
– Зараз найважча пора для наших хліборобів, через те що разом
із корпослідом, який сприяє збільшенню родючості ґрунту, вносимо
дефекат, завдяки якому ґрунт розкислюється. Оранка, глибоке рихлення і внесення азотних добрив

– це комплексна підготовка ґрунту
під урожай 2019 року, – провідомив
Олександр Воскобойнік.

Гарбузи – нова
для «Урожаю» культура

Нині відбувається збирання гарбузів на полі поблизу Завадівки, що
на Корсунщині. В «Урожаї» другий
рік поспіль вирощують цю культуру
спеціального сорту насіннєвого призначення. Врожайність - понад 1 т/га.
Культура - нова для підприємства,
невибаглива у вирощуванні, але
найбільше клопоту біля неї – під час
збору урожаю та сушіння насіння.
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Розвиток

Дбаємо про землю.
У поміч – нова техніка
Нещодавно «Урожай» придбав сучасну та високопродуктивну машину для аерації буртів
Backhus 15.50, яка перемішує компостну масу.
Підприємство вже давно використовує компост на основі курячого
посліду як органічні добрива. При
компостуванні об’єм матеріалу
зменшується, а концентрація корисних речовин збільшується, що
впливає на вартість транспортування, а також на необхідну кількість
внесення. Крім того, ефективність
таких добрив беззаперечна – показники ґрунту стають кращими, це,
відповідно, позитивно впливає на
збільшення врожайності.
У процесі виробництва компосту
масу необхідно постійно перемішувати. І тут стає у нагоді машина для
аерації, яка, рухаючись по бурту компосту за допомогою шнекового барабана, перемішує компостну масу.
«В «Урожаї» останні два роки експлуатується машина для аерації

SF 300 Compost System продуктивністю 900 кубічних метрів за годину.
Backhus 15.50 відрізняється від неї
збільшеною продуктивністю – 2 000
кубічних метрів на годину. Ці показники досягаються завдяки більшим,
порівняно з попередньою машиною, габаритам: робоча ширина
– 5м (в SF300 – 3,5м) висота – 2,2м
(в SF300 –1,6м). Також за рахунок
збільшення висоти бурта можна
розмістити більшу кількість маси на
тій же площі», – розповів головний
інженер «Урожаю» Юрій Качуровський.
Нова машина має ще деякі переваги, а саме: вона технічно не складна і ремонтопридатна. Крім того,
деталі, що обертаються, обладнано
гідроприводом, який не потребує обслуговування в процесі експлуатації.

Соняшник – на насіннєвий матеріал
Цього року ТОВ «НВФ «Урожай»
вперше заклав ділянки гібридизації
соняшника селекції компанії Піонер.
Насінницькі посіви були розташовані на площі 50 га в Кіровській філії і
вирощувалися без поливу. Пілотний
проект дав гарні результати, а саме:
при запланованій урожайності
12 ц/га отримано 15 ц/га. Вирощений урожай буде використано для
виробництва посівного матеріалу
соняшника під урожай 2019 року.
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Завдяки «Нашому дворику»
філії стають квітниками
Уже традиційний щорічний конкурс «Наш дворик» підбив підсумки старань людей, які
знаходять час і присвячують себе тому, щоб території філій ставали щоразу красивішими,
мальовничішими, так би мовити, мали свою дизайнерську особливість. І для цього не
потрібно мати відповідну освіту, особливі знання чи досвід. Головний чинник – відчувати
красу, вкладати в роботу часточку душі і безмежно любити свій «Урожай».

Переможці конкурсу
АФ «Мрія» – 15 000 грн
Звенигородська
філія – 10 000 грн
Лисянська філія – 5 000 грн
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У «Мрії», яка цього року виборола
першість, – це, як завжди, родина
тракториста-машиніста Василя Савранського та фахівця з питань оренди землі та майна Людмили Савранської, до яких долучилися і підсобні
працівники. Разом змайстрували
палітру-квітник, яка гармонійно
вписується в казковий майданчик
філії. Виграні кошти витратять на те,
щоб наступного року змайструвати
млина. Золоті руки Звенигородської
філії – це насамперед прибиральниця Ольга Мацюк та технік-механік з
експлуатації та ремонту Олександр
Панасюк. Завдяки їхнім старанням
поблизу офісу філії в Рижанівці
з’явився місток, казковий квітник у
вигляді логотипу підприємства, що
забезпечило друге місце в конкурсі.
Замикає трійку лідерів – Лисянська
філія, над майданчиком якої трудилися працівники земельного відділу
та будівельна бригада на чолі з завіду-вачем господарства Олександром Дударем.

Урожай

конкурс
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Історія успіху

Золоті руки «урожаю»
«На роботі подобається експериментувати», – каже токар філії «Урожаю»
АФ «Батьківщина Шевченка» Роман Гонда.

От уже 13 років, як його працьовиті натруджені руки не лише
безпомилково відточуть чи фрезирують найдрібніші деталі до
машин, тракторів чи комбайнів,
а й виготовляють нові. Це значно економить час, який у період
посівної кампаніі чи жнив безцінний, та кошти підприємства.
Бо якщо, приміром, втулку до
ФЕНДТа треба чекати щонайменше два тижні і заплатити за неї
700 грн, то токар з «Батьківщини
Шевченка» Роман Гонда виготовить ї ї за 10 хвилин і в рази
6

дешевше. Якість при цьому абсолютно не поступається оригіналу.

Роман Гонда — один із небагатьох
співробітників філії підприємства,
хто працює тут з часу її створення.
— Завжди шукаю простого, але
ефективного способу вирішення
проблеми,— розповідає фахівець.
— Тут навіть не стільки знання
справи допомагає, як досвід. І
обов`язково старання мого напарника Івана Кондрашевича, який
про електрогазозварювання знає
все на світі.
За словами головного інженера АФ «Батьківщина Шевченка»
Віталія Стогнія, робота у тандемі
токаря і електрогазозварювальника — гарантія швидкого і ефективного результату. А якщо це Роман
Гонда та Іван Кондрашевич, то
немає неможливого в їхніх руках.
Для прикладу, ця міні-бригада торік
самостійно зробила розрахунки
і виготовила причіп для перевезення рулонних тюків. Якщо заводський причіп розрахований на
транспортування 3-4 т соломи, то
підлеглі Віталія Стогнія розробили
агрегат, який витримає 9 т. Оскільки тюки соломи доводиться перевозити на значні відстані, то таке
рішення передбачає значно менші
витрати на пальне, бо тепер уже
не двома невеликими причепами
доставлятимуть на тваринницьку філію підприємства солому, а
одним, потужним. Геніальна ідея
лягла в основу розпорядження по
підприємству такі самі причепи виготовити і на інших філіях.
— Експериментуємо всі разом,
бо з хорошою командою хочеться
розвиватися і бути прогресивними, — каже Віталій Стогній. — Навіть робота цікавіша тоді, коли
експеримент вдався.

Мотивація

Урожай

Корпоративний відпочинок
для співробітників
Побачити гостинну Грузію чи старовинну Угорщину, чи екзотичний Єгипет, чи навіть відвідати
історичні місця рідної України… Для своїх співробітників «Урожай» організував кілька поїздок як
додаткову мотивацію для ефективної роботи колективу.

УГОРЩИНА. Два дні споглядали
дивовижну архітектуру культурного центру Угорщини 20 співробітників Центрального офісу. За
словами учасників туру, неймовірне враження, звісно, справив
Будапешт, старовинні будівлі і
пам’ятки архітектури якого гармонійно поєднують у собі дух історії
та вкраплення сучасної епохи.
Будапешт вразив різноманітними
відтінками пастельних тонів будівель, що залишає у відвідувачів
міста відчуття комфорту і спокою,
затишку і гармонії. Проте найбільше всім запам’яталася нічна
прогулянка на катері по Дунаю.
Історичну частину міста, зокрема і
приміщення Будапештського пар-

ламенту, можна було спостерігати
у світлі ілюмінації.
ЄГИПЕТ. 20 працівників, які потрапили на «Дошку пошани» за результатами роботи минулого року,
упродовж семи днів засмагали на
пляжах єгипетського міста Шармель-Шейх. Захоплювало, кажуть,
все: ввічливість обслуговуючого
персоналу, сервіс, кухня, різноманітні екскурсії… Особливо вразили
економні готелі: електроенергію
тут отримують від сонця, воду для
прання, миття та поливу очищають
з моря, а споживають — привозну.
Попри високий температурний режим і відсутність дощів на території
готелю є багато клумб з екзотичними квітами, які постійно поливають.

У кого з туристів на час подорожі
припадає день народження, їм
дарують торт.
ГРУЗІЯ. А от поїздка в Грузію для
працівників земельної служби
«Урожаю» також залишили яскраві спогади на все життя. Це, за
словами наших фахівців, які там побували, – казкова країна, де високі
гори, щедрі виноградники, сміливі
джигіти та красиві юні діви… Там
прекрасно співають і влаштовують
для гостей щедрі застілля і не тільки. Багатьох колег вразив Батумі.
Зокрема, сподобалися 8-метрові
статуї закоханих Алі і Ніно, які перебувають у постійному русі й стають
єдиним цілим кожні 10 хвилин.
УКРАЇНА. Міська ратуша XVII ст.,
Петропавлівський кафедральний
і Миколаївський собори, Троїцька церква, Вірменський квартал,
Кам’янець-Подільська та Хотинська
фортеці, Кришталева печера, Бакотська затока… І це ще неповний
перелік об’єктів Хмельниччини, які
наприкінці літа пощастило відвідати
представникам різних філій підприємства та відділу МТЗ. 20 співробітників «Урожаю» мандрували не
лише історичними місцями краю, а
й дивувалися сучасним туристичним
розвагам. Серед таких – прогулянка
по каньйону річки Смотрич на
БРДМ -2 (броньована розвідувально-дозорна машина). Це захоплива
розвага, під час якої наші колеги
побачили мальовничі пейзажі місцевості і головні визначні пам’ятки
Кам’янця-Подільського. Спуски і
підйоми, подолання перепон додали
особливих відчуттів під час подорожі.
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Наші ювіляри
Липень

17
27

Рубцун Володимир Сергійович,
водій автотранспортних засобів
Звенигородської філії
Лелека Іван Степанович,
агроном із захисту рослин Звенигордської
філії

Серпень

2
17
29
30

Піддубний Андрій Сергійович,
оператор заправних станцій Звенигордської
філії
Шапорда Максим Володимирович,
водій автотранспортних засобів філії
ім. О. Г. Бузницького
Олексієнко Світлана Володимирівна,
завідувач складу філії ім. О. Г. Бузницького
Ганус Ганна Панасівна,
завідувач складу Звенигородської філії

Вересень

1
3
3
4
5
6
7
7
8

Адамчук Ганна Георгіївна,
оператор машинного доїння ТФ «Нова»
Калмиков Дмитро Іванович,
водій автотранспортних засобів ЦО
Яремій Петро Дмитрович,
тракторист-машиніст с.-г. виробництва
Звенигородської філії
Бабій Галина Петрівна,
прибиральник службових приміщень
Тростянецької філії
Темний Віктор Петрович,
начальник охорони ЦО
Столяр Олександр Володимирович,
завідувач складу Звенигородської філії
Ревуцький Володимир Якович,
тракторист-машиніст с.-г. виробництва
виробничого підрозділу МТФ
Випна Людмил Іванівна,
завідувач складу Валявської філії
Сташенко Олена Адамівна,
прибиральник службових приміщень
Валявської філії

20
23
23
25
27
28

Гнатенко Олександр Тимофійович,
інженер з охорони праці ЦО
Паришкура Петро Олексійович,
тракторист-машиніст с.-г. виробництва філії
ім. О.Г. Бузницького
Сас Олена Олександрівна,
головний бухгалтер ЦО
Сторчак Сергій Віталійович,
підсобний робітник ТФ «Нова»
Шевченко Микола Михайлович,
тракторист-машиніст с.-г. виробництва
виробничого підрозділу МТФ
Перенесеник Микола Миколайович,
підсобний робітник ТФ «Нова»

Жовтень

1
1
3
8
11
12
12
13
16
18
19

9

Зубко Віктор Володимирович,
тракторист-машиніст с.-г. виробництва
Кіровської філії

19

10

Коломієць Валерій Володимирович,
менеджер систем якості ЦО

20

11

Конощук Микола Петрович,
агроном Валявської філії

23

13

Бойко Леонід Петрович,
тракторист-машиніст с.-г. виробництва
виробничого підрозділу МТФ

23

17

Пархоменко Юлія Анатоліївня,
оператор машинного доїння ТФ «Нова»

31

Дрибас Володимир Вікторович,
тракторист-машиніст с.-г. виробництва
Катеринопільської філії
Таран Мар`яна Олександрівна,
головний бухгалтер Тростянецької філії
Коваль Вадим Іванович,
тракторист-машиніст с.-г. виробництва
ТФ «Нова»
Жуковська Тетяна Петрівна,
підсобний робітник ТФ «Нова»
Кондрашевич Іван Іванович,
електрогазозварювальник АФ «Батьківщина
Шевченка»
Осадчий Володимир Олексійович,
завідувач складу Лисянської філії
Володченко Сергій Петрович,
водій автотранспортних засобів Лисянської
філії
Мороз Ірина Володимирівна,
підсобний робітник Звенигородської філії
Лисяний Віктор Сергійович,
водій автотранспортих засобів
Звенигородської філії
Жук Галина Іванівна,
вагар Валявської філії
Тепленко Анатолій Іванович,
водій автотранспортних засобів Валявської
філії
Повленко Оксана Анатоліївна,
інженер з охорони праці ЦО
Галасун Таїсія Анатоліївна,
інспектор з кадрів ЦО
Красюк Наталія Миколаївна,
діловод АФ «Батьківщина Шевченка»
Ткаліч Ігор Миколайович,
водій автотранспортних засобів виробничого
підрозділу Росава
Семенова Марина Костянтинівна,
кухонний робітник Тростянецької філії
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