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Дорогі друзі,
шановні колеги!

Щиро вітаю Вас з Новим роком та
Різдвом Христовим! Зимові святкування – це дивовижна пора,
завжди хвилююча і радісна. У ці
дні прийнято загадувати бажання
і вірити, що вони обов’язково здійсняться. Навіть у дорослому віці ми
продовжуємо сподіватися на диво.
Тільки казку вже створюємо влас-

ними силами, самі стаємо добрими
чарівниками для своїх близьких,
для дітей та онуків.
Рік, який відходить в історію, був
щедрим на події, наповнений глибоким змістом та звершеннями. Він
подарував нам радість зустрічей
та відкриттів, здобутків і досягнень,
збагатив професійним і життєвим досвідом. Але головні перемоги ще попереду! Адже рік закінчується, щоб
розпочатися знову, щоб продовжити
почате, щоб досягти намічених висот. У кожного з нас своя Говерла і
свій Еверест. Щоб підкорити їх, потрібні підтримка друзів та близьких,
міцне здоров’я та витримка.
Тож щиро бажаю Вам, щоб поряд
завжди були надійні люди, а в серці
жили віра, надія й любов! Зичу
родинного щастя, достатку і добробуту, затишку і тепла, здійснення
бажань! Успіхів та міцного здоров’я
на довгі роки!
З повагою
директор ТОВ «НВФ «Урожай»
Олександр Воскобойнік

Середня урожайність
основних культур
в «Урожаї»
Кукурудза

Соняшник

Озимий ріпак

Вакансії
У зв’язку з відкриттям у
Корсунь-Шевченківському
районі лінії сортування
насіння запрошуємо до
співпраці таких спеціалістів:
начальників зміни
(2 особи): управління персоналом,
знання ПК та 1С.

слюсарів КВПіА (2 особи):
відповідальність, третій розряд
електробезпеки.

вантажників (4 особи):
відповідальність, бажання працювати.

операторів цеху
протруювання (2 особи):
відповідальність, бажання працювати.

водіїв навантажувача
(2 особи): посвідчення водія
навантажувача.

У зв’язку з вакантними
посадами запрошуємо до
співпраці:
інженера-механіка.
Вимоги до кандидата - повна вища
освіта (технічна).

інженера-будівельника.
Вимоги до кандидата – повна вища
освіта (будівельна).

Підприємство пропонує:
динамічний професійний
розвиток;
можливість стати частиною
команди найкращих спеціалістів
країни;

119,1 ц/га

38,6 ц/га

43,15 ц/га

Соя

Озима пшениця

Сорго

31,3 ц/га
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69,6 ц/га

76,5 ц/га

офіційне оформлення згідно з
КЗпП України;
гідний рівень оплати праці,
річна премія за результатами
роботи;
За додатковою інформацією
звертатися за адресою:
м. Черкаси, вул. Благовісна, 193
або за телефоном: 067 440 34 72.
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Розвиток

Унікальна техніка на полях «Урожаю»:
сіялки Ultraplant series 40
Цього року на поля «Урожаю» вперше в Україні вийшли три надсучасні 16-рядні сіялки
точного висіву Ultraplant series 40, які придбали зокрема для Катеринопільської,
Лисянської філії та АФ «Батьківщина Шевченка». Компанія Harvest відома своїми
сіялками-конструкторами, які вирізняються надійністю та ефективністю з-поміж інших
виробників. Зручність цих конструкцій полягає у можливості пристосувати техніку до
своїх потреб за допомогою додаткових елементів. Нині сіялки Ultraplant series 40 вже
обладнані дотримувачами рядів Delta Force та системами очищення рядів Clean Sweep.
На сіялках встановлено унікальні
системи контролю виливу рідких
добрив. Добриво розподіляється
на насінину та з обох боків від неї –
таким чином ми скорочуємо витрати
добрив і, відповідно, заощаджуємо.
Нові сіялки дозволяють спостерігати онлайн за процесом посіву,
контролювати якість розкладки,
густину посівів тощо. Про переваги
та недоліки нових сіялок на досвіді
посівної 2018 детально розповів
головний інженер «Урожаю» Юрій
Качуровський.
Переваги сіялки Harvest Ultraplant:
zzМінімальна кількість налаштувань. Усі параметри задаються із
монітора 20/20 Seed Sense, що знаходиться в кабіні трактора.
zzЯкість висіву і розкладки насіння здійснюється висівним апаратом Precision Planting V-set – точність виконання операції становить
97-98 % від заданої норми висіву.
zzДотримання заданої глибини
посіву системою Delta Force, яке
досягається за допомогою гідрав-

лічних циліндрів не залежно від
рельєфу поля та з мінімально можливим тиском на ґрунт.
zzМожливість роботи по рослинних рештках завдяки системі Clean
Sweep, при цьому застосування
пневматичних циліндрів дозволяє
підлаштовуватись під рельєф поля.

zzМожливість внесення рідких добрив з нормою від 30 кг/га.
За словами Юрія Качуровського,
єдиний недолік нових сіялок полягає у складності конструкції, без
якої неможливо обійтись з огляду
на величезну кількість додаткових
опцій.

Запроваджуємо європейський
напрямок поводження з відходами
У «ТОВ «НВФ «Урожай» ведеться ефективна робота щодо забезпечення захисту навколишнього
природного середовища від негативного впливу відходів. На виконання вимог чинного
законодавства на центральному офісі встановлено контейнери для роздільного збирання
побутових відходів.
За словами еколога «Урожаю» Андрія Осокіна, застосування контейнерів довело свою ефективність.
– Вже через кілька днів після
встановлення контейнери заповнені, особливо ємність для
пластику та паперу, – каже Андрій
Осокін.

Це важливий крок у запровадженні культури сортування відходів,
поширення практики роздільного
збирання побутових відходів працівниками товариства, адже правильні
звички, які беруть початок в «Урожаї», переймають і члени їхніх родин
у повсякденному побуті.
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Свято

Рено – для Запорожця
В «Урожаї» відбувся щорічний розіграш автомобіля серед працівників робітничих
спеціальностей

19-річний тракторист-машиніст
сільськогосподарського виробництва із Козарівки Канівського
району Віталій Запорожець, який
працює в Тростянецькій філії
ТОВ «НВФ «Урожай», що входить
до Групи МХП, став власником
новенького Рено Логан. Традиційний розіграш автомобіля та цінних
призів серед працівників робітничих спеціальностей відбувається
вже дванадцятий рік поспіль. Цього року на автомобіль претендували 19 співробітників «Урожаю».
Серед них – здебільшого трактористи-машиністи, а також токарі,
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водії автотранспортних засобів та
слюсарі-ремонтники.
Як розповів сам Віталій Запорожець, виграти машину не сподівався, хіба що якийсь подарунок.
Власної автівки молодий чоловік не
має, але на батьковому Жигуликові
доводилося їздити. Тепер, каже, як
прижене додому, то стару машину
на двір викотять, а новенька – в
гаражі стоятиме.
– Я в «Урожаї» два роки працюю,
знав про розіграш автомобіля серед працівників, але й не мріяв, що
колись і мені нова машина дістанеться, – розповідає Віталій Запо-

рожець. –Тепер влітку з друзями на
море машиною поїдемо, не стояти
ж їй постійно в гаражі.
Ключі щасливому власнику
новенького автомобіля вручив
директор «Урожаю» Олександр
Воскобойнік. Він зазначив, що
надзвичайно приємно дарувати
машину наймолодшому учаснику
цьогорічного розіграшу цінних
подарунків, адже молоді завжди
треба давати шанс знайти себе у
житті, реалізувати свої здібності й
довести свою професійність.
– Я радий продовжувати хорошу традицію в «Урожаї» дарувати
автомобіль людям, які найважче працюють на підприємстві,
які найтяжче трудяться в період
посівної кампанії та жнив. Вони
фактично найбільше зусиль докладають, щоб у кожного з нас
був хліб на столі, – зауважує
Олександр Воскобойнік. – А новий
автомобіль у подарунок – підтвердження того, що підприємство
неабияк цінує працю хліборобів і
робить усе, щоб і наші співробітники пишалися, що вони – частина
«Урожаю» та МХП.
Крім автомобіля, одному з учасників розіграшу дістався мотоцикл.
Його власником став водій автотранспортних засобів, що працює у
виробничому підрозділі «Росава»,
Віталій Андросович із Степанців Канівського району. Решта учасників
отримала сертифікати на 10 000 грн.

Урожай

Свято
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Підтримка

Для АТО
передали польову кухню

Близько тижня знадобилося начальнику охорони Кіровської філії «Урожаю» Олександрові
Голембовському, щоб обладнати автомобіль польовою кухнею. Разом із ним свої сили і здібності
докладав житель села Кичинці Олександр Темний. Золоті руки цих людей зробили все, щоб
машина могла служити нашим бійцям на передовій. Як розповідає Олександр Голембовський,
польовою кухнею автомобіль довелося обладнати вперше, каже, що ніколи раніше цього не робив.

– Включили фантазію, все прорахували і взялися за роботу. Старалися як для себе, бо розуміли, що
наша допомога вкрай важлива,
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– розповідає співробітник підприємства.
Куратором цього проекту в «Урожаї» був начальник Служби без-

пеки Юрій Романча, до якого по
допомогу звернулися волонтери та
обласний воєнком Євгеній Курбет.
Ідею підтримав і директор підприємства Олександр Воскобойнік. У
зв’язку з тим, що готової польової
кухні знайти не вдалося, Юрій
Романча запропонував допомогти
виготовити її власноруч, залучивши
фахівців підприємства.
– Ми надали УАЗ і повністю переобладнали його під потреби польової кухні, допомогли з ремонтом
двигуна і відреставрували кузов,
– розповідає начальник Служби
безпеки. – Це важлива справа для
наших бійців, адже на мирній території часто забувають, що допомога на війні потрібна постійно.
Разом з командою волонтерів польову кухню на базі автомобіля УАЗ
передали у 28 бригаду в Донецькій
області. Для бійців привесли також
соліста гурту «Крутий заміс» Владислава Клименка, який подарував на
передовій гарних українських пісень.

Персонал

Урожай

Цукерки – за перемогу
За відеоролик до Дня українського козацтва МХП відзначив
наших дівчат наборами смачних
цукерок. Саме жіноча половина
центрального офісу «Урожаю»
отримала солодощі в подарунок,
адже здивувала журі оригінальним привітанням чоловіків нашого підприємства.
- Набір цукерок став для нас неочікуваним сюрпризом від МХП,
- каже фахівець з питань оренди
землі та майна Ірина Приліпко,
що працює в центральному офісі.
- Та й перемагати завжди приємно, адже це неабияк стимулює
бути першим і старатися робити
все якнайкраще.

Про емоційний інтелект
від топ-менеджера
Про емоційний інтелект в подробицях тепер знає менеджер ІТ відділу
ТОВ «НВФ «Урожай» Маргарита
Шемет. Вона одна з нашого підприємства виграла щасливий квиток
на зустріч з топ- менеджером МХП

Ксенією Прожогіною.
Як розповідає Маргарита Шемет,
для неї головним у такій зустрічі
був її формат. Це відкритий діалог
з топ-менеджером, де є можливість
не тільки поставити запитання і

отримати відповідь, а вступити
в діалог, обговорити певні особливості, запитати думку фахівців,
подискутувати. У такому форматі
дійсно відчуваєш себе частиною
команди, а не просто слухачем.

«RETROSPECTIVE» –
річний календар
від «Урожаю»
на
2019
рік
Чорно-білі сторінки річного календаря від «Урожаю» на 2019 рік
побачили світ у грудні цього року. Співробітниці підприємства
стали моделями для ретрофотографій. У створенні обкладинки
календаря взяв участь також і директор «Урожаю» Олександр
Воскобойнік. Атмосферу 20-40 рр. минулого століття допоміг
передати ретрокар Пежо моделі 1933 року.
За ініціативи директора «Урожаю» Олександра Воскобойніка
кожна з учасниць проекту отримає сертифікат на 2 000 грн.
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Наші ювіляри
січень

1

Колісник Людмила Петрівна,
фахівець з питань оренди землі і майна
філії ім. О. Г. Бузницького

30

Чупилко Анатолій Петрович,
водій автотранспортних засобів Валявської
філії

лютий

3

Дзюба Василь Андрійович,
тракторист-машиніст с.-г. виробництва
Катеринопільської філії

2

Костенко Анатолій Іванович,
тракторист-машиніст с.-г. виробництва АФ
«Заповіт Шевченка»

4

Добровольський Віталій Миколайович,
водій автотранспортних засобів Лисянської
філії

3

Мурза Михайло Михайлович,
тракторист-машиніст с.-г. виробництва ТФ
«Нова»

5

Бакал Олександр Вікторович,
оператор комп’ютерного набору
Звенигородської філії

5

Слива Олександр Сергійович,
тракторист-машиніст с.-г. виробництва АФ
«Заповіт Шевченка»

5

Гавриленко Анатолій Васильович,
тракторист-машиніст с.-г. виробництва АФ
«Заповіт Шевченка»

7

Чернилюк Віта Вікторівна,
прибиральник службових приміщень ТФ
«Нова»

5

Калініна Олена Вікторівна,
підсобний робітник АФ «Заповіт
Шевченка»

8

Красюк Валентина Петрівна,
оператор комп’ютерного набору
Валявської філії

5

Чабан В’ячеслав Олексійович,
тракторист-машиніст с.-г. виробництва АФ
«Заповіт Шевченка»

9

Федьорко Ліна Леонтіївна,
оператор комп’ютерного набору ТФ
«Нова»

5

Криволап Василь Миколайович,
тракторист-машиніст
с.-г. виробництва
Катеринопільської філії

10

Хоміч Юрій Борисович,
тракторист-машиніст с.-г. виробництва
Звенигородської філії

11

Титаренко Володимир Дмитрович,
електрогазозварювальник Лисянської філії

12

Шкура Віктор Іванович, агроном
Валявської філії

13

Дивнич Віктор Анатолійович,
водій автотранспортних засобів Лисянської
філії

16

Черненко Антоніна Андріївна,
бригадир на дільницях основного
виробництва ТФ «Нова»

21

Рудишин Вадим Костянтинович,
директор Кіровської філії

26

Марченко Віктор Григорович,
директор Звенигородської філії

27

Тітаренко Людмила Григорівна,
фахівець з обробки та внесення даних ТФ
«Нова»

28

Житарєва Олена Борисівна,
фахівець з питань оренди землі і майна АФ
«Заповіт Шевченка»

6

Демченко Наталія Миколаївна,
диспетчер зі збору навігаційної інформації
АФ «Батьківщина Шевченка»

6

Сахно Василь Олексійович,
водій автотранспортних засобів АФ
«Заповіт Шевченка»

12

Заволока Олександр Сергійович,
інженер з транспортної навігації
центрального офісу

17

Чабаненко Сергій Васильович,
заступник головного інженера
центрального офісу

29

Возний Сергій Михайлович,
слюсар-ремонтник ТФ «Нова»

20

Мовчан Альона Володимирівна,
бухгалтер центрального офісу

20

Антоненко Віктор Борисович,
тракторист-машиніст с.-г. виробництва
Валявської філії

24

Калиушко Роман Борисович,
водій автотранспортних засобів
Катеринопільської філії

28

Удовенко Михайло Михайлович,
робітник з догляду за тваринами ТФ
«Нова»

29

Савченко Олег Миколайович,
агроном із захисту рослин АФ «Дружба»

29

Возний Сергій Михайлович,
слюсар-ремонтник ТФ «Нова»
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