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У Тростянецькій філії –
новий директор
У середині жовтня колективу Тростянецької філії «Урожаю»
представили нового директора. Ним став Василь Глушенко,
який досі обіймав посаду головного економіста на центральному
офісі підприємства в Черкасах.

Сила –
в команді

«У МХП одна людина нічого не
впроваджує. Тут працює потужна
команда, механізм роботи якої
правильно і точно налагодив сам
власник компанії. Тут дають напрямки роботи топ-10 керівників,
решта працівників – це командна
гра. Або ти можеш запропонувати
керівництву якесь суперефективне
рішення і тоді всі гуртом працюють
над реалізацією цього проекту. Але
ж найкращий проект можна загубити, якщо віддати в неправильні руки.
Щоправда, в МХП я поки таких рук
не бачив».

Олександр Воскобойнік,
директор ТОВ «НВФ «Урожай»

Вакансії
У зв’язку з відкриттям
нового Сервісного центру в
селі Козин Миронівського
району на постійну роботу в
«Урожай» потрібні:
Слюсарі з ремонту 		
автотранспортних засобів
Шиномонтажники

Підприємство гарантує:
високу стабільну заробітну
плату
соціальний захист
комфортні умови праці
За додатковою інформацією
звертатися за адресою:
м. Черкаси, вул. Благовісна, 193.
Або за телефонами:
+3 8067 470 06 12,
+3 8067 517 88 72.
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Його професійний шлях в «Урожаї»
розпочався 2011 року зі Звенигородської філії. Освіту здобув
в Уманському сільськогосподарському інституті. Проживає у
Звенигородці. У зв’язку зі зміною
посади планує переїхати до Канева. Одружений, виховує двох синів,
старший із яких також пішов по
стопах батька і здобуває професію
економіста.
У стосунках із людьми цінує відкритість, чесність, справедливість.
Вважає, що у колективі насамперед має бути дисципліна і чітке
розуміння завдань і цілей.

В «Урожаї» з’явилися
перші гусеничні трактори
22 тонни... 10 км/год... Майже 600 кінських сил...
Гусеничний трактор ФЕНДТ 1159 МТ
– новинка автопарку «Урожаю».
Два такі агрегати віднедавна
працюють в Катеринопільській
філії підприємства та у філії ім. О. Г.
Бузницького на Миронівщині. Кілька
днів трактор працював на полях
Тростянецької філії. Його переваги
оцінив головний агроном філії Віталій Білан. Каже, що такий трактор

і працює швидше, і ґрунт не переущільнює, що важливо для отримання високих урожаїв наступного року.
Гусеничний рушій з чотирма
центральними опорними котками
на маятниковій підвісці забезпечує
рівномірний розподіл ваги і максимальну площу контакту з ґрунтом,
що запобігає його переущільненню
під час чизелювання.

Урожай

Розвиток

«Урожай» передав плуг для ліцею
Шестикорпусний плуг «Грегуар Бессон» - ще один подарунок Лисянському професійному
аграрному ліцею від ТОВ «НВФ «Урожай». Нагадаємо, торік підприємство вже передало в
користування навчальному закладу сучасний трактор, дві сівалки, обприскувач та дискову
борону. Забезпечення навчального закладу технікою дає можливість насамперед готувати
конкурентоспроможні кадри.

На урочистостях з приводу передачі сільськогосподарської техніки
в ліцеї побував головний інженер
«Урожаю» Юрій Качуровський. Він
зазначив, що для підприємства
така співпраця з ліцеєм допоможе
вирішити проблему якісних кадрів
робітничих спеціальностей.
– Більшість сільськогосподарських
підприємств, зокрема і «Урожай»,
останнім часом відчувають брак
добре підготовлених кадрів робітни-

чих спеціальностей. Ми свого часу
намагалися частково вирішити проблему, читаючи лекції для ліцеїстів,
які потенційно могли б у нас працювати. Але згодом зрозуміли, що
теоретична частина без підкріплення практикою результату не дає, –
пояснює Юрій Качуровський. – Тому
торік ухвалили рішення передати в
розпорядження ліцею по одній одиниці техніки, потрібної для обробітку
ґрунту. Сподіваємося, що до нас

тепер приходитимуть молоді спеціалісти з високим рівнем підготовки.
Як розповів директор Лисянського професійного аграрного ліцею
Олександр Яцюк, така співпраця з
«Урожаєм» гарантує вигоду і навчальному закладу, і підприємству.
Для підприємства зокрема мати в
партнерах таке потужне підприємство, як «Урожай», – це ефективна
реклама і зміцнення авторитету
ліцею.

Навчання з точного землеробства
від Агроцентру
Для підвищення кваліфікації працівників рослинницьких підприємств у напрямку точного землеробства за ініціативи начальника
відділу впровадження інновацій
МХП Андрія Кіяненка на базі Агроцентру нещодавно було організовано навчання в Черкаській
області.
Одним зі спікерів був професор Львівського політехнічного
університету Ігор Савченко, а у
практичних заняттях взяла участь
компанія «Френдт і Агрі 2.0», а
також до участі в навчанні було
запрошено представника іспанської компанії «Гексагон».
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Виробництво

Сервісний центр в Озірній –
тандем досвіду і перспективи
«Вісім акумуляторних налобних ліхтариків, три світлодіодні настільні лампи і маску
зварювальну «Хамелеон»... Начальник сервісного центру «Урожаю» в Озірній Іван Химорода
замовляє по телефону матеріали для своїх підлеглих. Пояснює, що турбота про комфорт і
зручні умови роботи колективу - одне із найважливіших його завдань як керівника.
І хоч у сервісному центрі працює й небагато людей, проте всіх їх об’єднує
щось більше, ніж буденне виконання
своїх зобов’язань на роботі.
– Кожен працівник для мене надзвичайно цінний, і це не залежить
від того, скільки людина пропрацювала в «Урожаї», – розповідає Іван
Химорода. – Адже для ефективної
роботи важливі і досвідчені кадри,
і молоді спеціалісти, які вносять
нове бачення і мають нові підходи
у вирішенні щоденних задач.
У залі сервісного центру якраз
кипить робота – хлопці розбирають
ходову частину нині прибувшого легковика однієї із філій підприємства.
Серед працівників – Віктор Прищепа.
От уже 13 років, як працює в «Урожаї».
Каже, що починав головним інженером у Звенигородській філії, потім займався сервісним обслуговуванням
автівок при центральному офісі.
– Ми з Романом Музиченком
– найдовше в сервісі «Урожаю».
Вважаю себе патріотом свого підприємства. Я однолюб, не звик перебігати з місця на місце. «Урожай»
для мене як сім’я, а сім’ю свою не
міняють, – розповідає провідний
інженер Віктор Прищепа.
За дев’ять місяців роботи в сервісному центрі до колективу, як до
сім’ї, звик і наймолодший спеціаліст

Іван Химорода, начальник сервісного центру
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Дмитро Крамар, який працює автослюсарем шиномонтажа. Працювати сюди прийшов одразу після закінчення Лисянського професійного
аграрного ліцею. Йому пощастило
потрапити в групу ліцеїстів, якою
опікувався «Урожай» і запрошував
до себе на роботу випускників. Підприємство оплачує Дмитру Крамару
житло в Озірній, нараховує заробітну плату, коли молодий чоловік
їздить в Тальянки, заочно здобуваючи освіту механіка в коледжі.
– Вперше в «Урожай» потрапив,
коли на практиці був. Як проїхався
на ФЕНДТі, то зрозумів, що хочу тут
працювати. Мене вразила сучасна
техніка, яка виходить в поле. Ніде такої не бачив, – каже Дмитро Крамар.
Іван Химорода пояснює, що нині
існує проблема не стільки у забезпеченні сервісного центру якісним
обладнанням, як у браку кваліфікованих кадрів. Тому старається, щоб
тим спеціалістам, які вже тут працюють, забезпечити належні умови
праці. А тут і жалітися немає на що,
бо майстерня сервісного центру
утеплено і обладнано потужними
обігрівачами, що важливо, коли
твердопаливний котел не може впоратися. Санвузол тут – це не лише
душові кімнати з гарячою водою,
а й пральня. Кожен працівник має

індивідуальні шафки-роздягальні.
А невелика кухонька, де завжди
тепло, – постійно відчинена, щоб
перекусити.
Сьогодні сервісний центр обслуговує близько 150 легкових
автомобілів, а також сільськогосподарську техніку АФ «Батьківщина
Шевченка», АФ «Мрія», Лисянську,
Катеринопільську та Звенигородську
філії «Урожаю». У зв’язку з автоматизацією виробництва диспетчер
сервісного центру Дмитро Калмиков
завжди оперативно може здійснити
замовлення важливого для роботи
обладнання, вести облік виконаних
робіт та спільно з Іваном Химородою
організовувати роботу всього сервісного центру. Завдяки кваліфікованим
кадрам та сучасному обладнанню
сервісний центр обслуговує важкі
трактори, які донедавна могли відремонтувати тільки сторонні організації. Це значна економія коштів та й
часу, адже не треба чекати черги –
спеціалісти власні, простою не буде.
А унікальний в «Урожаї» апарат для
заправки кондиціонерів у сервісному
центрі окупився за рік. Теж власними
силами обходяться. У планах сервісного центру – стенди для перепаковки РВК, власні системи гарантуватимуть оперативність у ремонті і,
звісно, значну економію ресурсів.

Дмитро Калмиков, диспетчер

Урожай

Виробництво

Дмитро Крамар, слюсар з ремонту автомобілів

Колектив сервісного центру в Озірній

Ефективність кожного співробітника залежить від роботи команди

Володимир Павлик, провідний інженер

Сервісний центр обслуговує близько 150 легкових автомобілів

Віктор Прищепа, провідний інженер

Іван Алексєєв, слюсар з ремонту автомобілів
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Історія успіху

«В «Урожаї» якісна сільгосптехніка,
і покупці це знають», –
говорить менеджер зі збуту сільськогосподарської
техніки Володимир Омельченко
От уже п’ять років, як на підприємстві діє майданчик з продажу вживаної сільськогосподарської
техніки. За цей час новими господарями тракторів, комбайнів, сівалок, культиваторів, плугів,
вантажівок тощо стали близько 500 приватних осіб чи підприємств. Очолює майданчик Володимир
Омельченко (на фото – ліворуч), який до 2013 року працював у службі безпеки «Урожаю».
– Створення майданчика із продажу вживаної сільськогосподарської техніки свого часу постало
дуже гостро, адже у зв’язку із
придбанням нової, більш сучасної,
економної техніки старі одиниці потрібно було швидко реалізовувати,
– розповідає Володимир Васильович. – І майданчик себе виправдав. У нас уже є навіть постійні
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клієнти, які знають, що в «Урожаї»
якісний товар. Наша техніка має
попит переважно на Кіровоградщині, Полтавщині, Тернопільщині і
Сумщині.
Якоїсь додаткової реклами, переконаний працівник підприємства,
для продажу такої техніки не потрібно, адже найбільш ефективно
працює сарафанне радіо, коли клі-

єнти передають контактні дані один
одному. До того ж всі фото техніки
можна побачити на сайті «Урожаю».
– Найважливіше у моїй роботі –
вміти комунікувати, адже ефективне
спілкування відчиняє багато дверей
і стирає всілякі кордони, – переконаний співробітник «Урожаю».
– У моїй роботі, як на базарі: якщо
переконав – клієнт твій.

відпочинок

Урожай

Справжні козаки – серед нас...
День Українського козацтва починається на роботі. Уже традиційно жіноча половина
колективу вітає чоловіків зі святом і готує щось цікавеньке, щоб здивувати їх і
подарувати приємні моменти на початку робочого дня. Як це було на центральному
офісі напередодні 14 жовтня, дивіться в добірці фотографій.

Поїздка до столичного аквапарку –
подарунок для дітлахів
Поїздка в столичний аквапарк
на початку навчального року
стала подарунком для дітлахів, чиї батьки працюють в
центральному офісі «Урожаю».
Така мандрівка – хороший
стимул для хлопчаків та дівчаток добре навчатися в школі
і старатися на кожному уроці,
щоб наступного року також
побовтатися в басейнах, покататися з гірок та побавитися на різноманітних водних
атракціонах.
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Наші ювіляри
жовтень

23

Шлапак Юлія Олексіївна,
бухгалтер АФ «Заповіт Шевченка»

листопад
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Соломаха Володимир Васильович,
технік-електрик Валявської філії
Яценко Оксана Леонідівна,
диспетчер центрального офісу
Тарадай Ігор Миколайович,
начальник охорони філії АФ «Мрія»
Недоступ Сергій Анатолійович,
тракторист-машиніст с.-г. виробництва Валявської
філії
Вишневський Олександр Семенович,
водій автотранспортних засобів Дніпровської філії
Моргун Яків Павлович,
водій автотранспортних засобів АФ «Батьківщина
Шевченка»
Балабан Іван Іванович,
робітник з догляду за тваринами ТФ «Нова»
Осадчий Михайло Мусійович,
заступник директора із соціальних питань
Лисянської філії
Рекеда Ірина Петрівна,
кухонний робітник Валявської філії
Гайдай Володимир Володимирович,
токар АФ «Заповіт Шевченка»
Дяченко Наталія Петрівна,
оператор комп’ютерного набору ТФ «Нова»
Геш Вадим Михайлович,
тракторист-машиніст с.-г. виробництва Валявської
філії
Вовк Сергій Олексійович,
агроном з насінництва центрального офісу
Туренко Любов Василівна,
кухар АФ «Заповіт Шевченка»
Індутний Михайло Леонідович,
водій автотранспортних засобів Дніпровської філії
Труба Олександр Петрович,
заступник начальника служби безпеки
центрального офісу

25
29
30

Пісьмак Валентин Миколайович,
технік-електрик Тростянецької філії
Крещенко Назар Сергійович,
агроном із захисту рослин Валявської філії
Кирилець Олександр Дмитрович,
директор ТФ «Нова»

грудень

1
8
9
11
13
13
16
17
20
20
21
22
23
23

Серьогіна Тетяна Олександрівна,
диспетчер зі збору навігаційної інформації
АФ «Заповіт Шевченка»
Яременко Олександр Олександрович,
тракторист-машиніст с.-г. виробництва
АФ «Заповіт Шевченка»
Тимошенко Юрій Віталійович,
диспетчер центрального офісу
Шлапак Катерина Петрівна,
бухгалтер АФ «Мрія»
Матвієнко Олена Анріївна,
технік з племінної справи ТФ «Нова»
Харенко Віталій Михайлович,
лікар ветеринарної медицини ТФ «Нова»
Дудник Алла Василівна,
вагар АФ «Батьківщина Шевченка»
Декалюк Олег Анатолійович,
апаратник оброблення зерна
центрального офісу
Горбань Валентина Іванівна,
вагар Валявської філії
Авдєєва Тетяна Сергіївна,
робітник з догляду за тваринами
ТФ «Нова»
Каузак Наталія Олександрівна,
фахівець зі зв’язків з громадськістю та пресою
Благодійного фонду «Урожай-громаді»
Личак Володимир Володимирович,
слюсар-ремонтник Валявської філії
Пупикін Андрій Олександрович,
диспетчер зі збору навігаційної інформації
Лисянської філії
Проценко Віктор Миколайович,
тракторист-машиніст
АФ «Батьківщина Шевченка»

За лаштунками перевтілення
Поки фахівці готують дизайн-макет річного календаря
від «Урожаю», запрошуємо читачів за лаштунки нашого
проекту. Нагадаємо, вже традиційний настінний календар,
в ролі моделей для якого виступають співробітниці нашого
підприємства, побачить світ наприкінці цього року. Він
стане подарунком для кожної філії підприємства, а також
солідним презентом для партнерів.
Корпоративне видання ТОВ «НВФ «УРОЖАЙ» (ПАТ «Миронівський хлібопродукт»)
18000, м. Черкаси, вул. Благовісна, 193. Урожай №5 / 2018.
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