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Запущено власну Лінію з підготовки насіння
Цьогорічна посівна кампанія в «Урожаї» стане особливою, адже вперше підприємство
застосує власний посівний матеріал. Днями на базі товариства було відкрито Лінію з
підготовки насіння.

Потужності розташовані в селі
Кошмак Корсунь-Шевченківського
району. Лінію з підготовки насіння
обладнано автоматизованими і високоточними очисними та калібрувальними машинами фірми «AKY
TECHNOLOGY», Туреччина, а також
машиною біологічної обробки
насіння компанії «Cimbria», Данія.
Об’єкт побудовано менше ніж за
півроку.
За словами директора «Урожаю»
Олександра Воскобойніка, введен-
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ня в експлуатацію подібного роду
об’єкта – це ще один надзвичайно
важливий щабель стратегічного
розвитку підприємства. Адже власна Лінія з підготовки насіння гарантує сьогодні отримання якісного
посівного матеріалу.
– Потреба побудувати цей об’єкт
в «Урожаї» існувала давно, адже не
раз ми обпікалися через неякісний
посівний матеріал, придбаний у виробників. Відповідно несли значні
фінансові збитки. Власні потужності

допоможуть нам контролювати
кожен етап виробництва і в результаті отримувати високі врожаї, адже
не секрет, що врожайність хоч і залежить від багатьох факторів, але
насамперед від генетично здорового і якісного посівного матеріалу, –
зазначив Олександр Воскобойнік.
Лінія з підготовки насіннєвого
матеріалу, потужністю 10 т/год,
може готувати для посіву будь-яке
насіння: від найменшої насінини
льону до найбільшої – кукурудзи.
Як розповів керівник Лінії Сергій
Щербаков, потужності об’єкта
передбачають декілька етапів
очистки, в які входять первинна
очистка насіння, тонка очистка,
калібрування, гравітація (відбір
за питомою вагою) та біологічна
обробка.
– Високоточне обладнання дає
можливість розподіляти зерно за
фракціями, відсіювати половинки
та пошкоджені насінини, які не придатні для посіву, – пояснює Сергій
Щербаков. – Зараз ми налаштували обладнання на підготовку
посівного матеріалу сої, а з літа
перейдемо на зернові.
Сьогодні тут офіційно працевлаштовано 8 осіб. Відповідно до
сезону кількість працюючих може
збільшуватися.

Урожай

підсумки

Надходження від «Урожаю»
до бюджетів різних рівнів
Місцеві податки та платежі
1 700 000

Район

Богуславський
Миронівський
Городищенський
Звенигородський
Канівський
Катеринопільський
Корсунь-Шевченківський
Лисянський
Тальнівський
Черкаський
ЦО

9 300 000
15 400 000
26 500 000
37 300 000
13 700 000
34 800 000
10 000 000
1 800 000
500 000

151 000 000

ЗАГАЛОМ

Загальнодержавні
податки та збори
80 000
2 800 000
4 700 000
7 500 000
10 500 000
4 100 000
10 700 000
2 700 000
80 000
300 000
99 000 000

137 760 000

Трійка лідерів
Навчання для агрономів
за фінансовими Нещодавно розпочалися щорічні навчання агрономічної
служби ТОВ «НВФ «Урожай», які передбачають вивчення
показниками
передових технологій, знайомство з новим продуктами,
господарської
лекції науковців.
діяльності
Вступне слово мав головний
Представники фірм виробників заагроном МХП Олексій Сергієнсобів захисту рослин ознайомили
підприємства
ко, акцентувавши свій виступ на
присутніх з новинками 2019 року та
проблемі ущільнення ґрунтів та
акцентували увагу на особливосу 2018 році
проблемах і перспективах захисту
тях застосування найпопулярніших
продуктів.

Тростянецька філія

Філія ім. О. Г. Бузницкого

Агрофірма «Заповіт Шевченка»

культур від шкідників та хвороб.
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спорт

Спартакіада-2019: від волейболу до шахів
Тваринницька філія «Нова» перемогла цього року в командному заліку щорічної Спартакіади
серед працівників «Урожаю», яка відбулася вже вдев’яте.
За словами капітана команди,
керуючого фермою ТФ «Нова»
Миколи Притули, це перша їхня
перемога на Спартакіаді за весь
час її існування в «Урожаї». Зізнається, що не очікували вибороти
першість, адже зокрема у волейболі бракувало зібраності. Другою
стала команда центрального офісу, а третє місце дісталося філії
ім. О. Г. Бузницького.
Змагання урочисто відкрив директор підприємства Олександр
Воскобойнік, наголосивши у своєму виступі на тому, що здобутки
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працівників «Урожаю» в спорті
його надихають навіть більше, ніж
результати господарської діяльності товариства, адже сам змолоду
активно займається спортом. Побажав кожному перемоги і досягнення спортивних вершин.
За перемогу і грошові премії від
«Урожаю» боролися 11 збірних команд. Крім традиційних видів спорту, гравці вперше демонстрували
свої вміння з настільного тенісу,
дартсу і шахів. Смачний торт для
найгучніших уболівальників дістався представникам ВП «Росава».

Урожай

Розвиток

Сервісний центр у Козині –
автоматизація та кваліфіковані кадри
Новий сервісний центр «Урожаю», що відкрився місяць тому в Козині Миронівського району,
вже працює на повну потужність. Він обслуговуватиме легкові автомобілі та вантажівки
під час сезонних робіт з філій Канівщини та Миронівщини.

Сервісний центр забезпечено
сучасним обладнанням для діагностики та ремонту машин. Проте
основна цінність – це кваліфіковані
кадри, які щодня готові працювати сумлінно і ефективно. Зокрема
команда сервісного центру – це
слюсарі з ремонту легкових автомобілів Олександр Лада та Михайло Дебелий, а також автослюсар
шиномонтажа Сергій Кривуца.
Керує сервісним центром Віталій
Єжель. Він переконаний, що фахівці
тут підібрані толкові, бо хлопці вже
встигли здружитися і гуртом взялися за перші поставлені завдання.
– Я побачив, що діло буде, як тільки першу «Ниву» з Тростянця хлопці

взялися ремонтувати, – пояснює
Віталій Єжель. – Та вони, власне, й
познайомилися один з одним під час
ремонту легковика. Сподіваюся, що
у нас вийде створити команду, яка
зможе виконувати роботи будь-якої
складності у найкоротші терміни.
Віталій Єжель в «Урожаї» працює
не один рік, за освітою інженермеханік, тому добре знає специфіку
роботи своїх підлеглих. Зважаючи
на те, що сервісний центр має весь
спектр сучасного обладнання для
діагностики та ремонту автомобілів, це неабияк полегшує роботу
спеціалістів. Крім того, для зручності працівників в одній із кімнат
є кухня, де можна попити гарячого

чаю чи кави та розігріти їжу. Невелике приміщення обладнано під
роздягальню з індивідуальними
шафками. В іншій кімнаті – санвузол і пральня, де є всі умови для
того, щоб випрати забруднений
одяг і помитися під теплим душем
після робочого дня.
За перші кілька тижнів роботи в
сервісному центрі Михайло Дебелий вже відчув на собі зручності
і переваги. Про «Урожай» раніше
чув лише хороше, тому вважає, що
йому пощастило з працевлаштуванням. Каже, що головне для нього – старатися зробити якнайкраще свою роботу, щоб не соромно
було ані йому, ані його керівнику.
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Історія успіху

Фахівці філії ім. О. Г. Бузницького розробили
власну версію платформи для перевезення соломи
Торік така платформа, а точніше переобладнаний причіп-скотовоз, пройшов лише
контрольні випробування. Цього сезону він запрацює вже на повну потужність. Над його
розробкою і переобладнанням працювало троє фахівців «Урожаю», серед яких і механізатор
філії ім. О. Г. Бузницького Петро Шевченко (на фото – праворуч). Свою роботу він знає на
відмінно, та й любить її, бо на землі працював змалечку: пас корову, косив сіно, молотив
пшеницю, допомагав удома по господарству. Вперше сів на трактор, каже, коли з хлопцями
у колгосп бігали. Тоді й полюбилася йому тракторна справа. У 16 років уже працював на
тракторі, здобувши освіту меліоратора. 40 років свого життя пов’язує з тракторами,
сміється, що і з заплющеними очима може його розібрати і знову зібрати.
– Я починав із Т-74, який коли їхав,
то так гаркотів, гримів і диринчав,
що земля тряслася. Сучасні трактори у порівнянні з ним – космос,
– розповідає Петро Шевченко.
– Проте всі вони для мене дорогі,
бо ставився до них – як до товаришів. От, приміром, коли мого
«ковшика», МТЗ-80, відправили на
пенсію, сумував за ним. Бо знав
на ньому все від гаєчки до гаєчки. Я з ним 18 років пліч-о-пліч
працював.
Свій величезний досвід і обізнаність Петро Шевченко зміг
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використати і для конструкторської справи. На перший погляд
начебто немає нічого складного
в тому, щоб переобладнати причіп-скотовоз на платформу для
транспортування соломи із поля
на його край. Проте перша спроба
зробити це виявилася невдалою,
бо платформу гойдало в усі боки, і
вона із вантажем могла перекинутися. Лише усунувши всі недоліки,
Петро Шевченко зміг похвалитися
результатом.
– Ми на 40 сантиметрів розширили раму платформи, замінили

передній міст. Тепер причіп набагато місткіший, хоча й не дуже
повороткий, – пояснює Петро
Шевченко. – Він ідеальний для
польових переміщень, а от для
дороги громадського значення непристосований.
Петро Шевченко жартує, що хоч
патента на розробку винаходу й
не отримав, зате роботою задоволений, бо завдання, отримане
від директора філії Василя Харченка, виконано і причіп дасть
можливість економити кошти на
пальному.

дозвілля

Урожай

Трактори перетворили на ілюмінованих велетнів
100 метрів світлодіодної стрічки знадобилося спеціалістам ТОВ «НВФ «Урожай», щоб
перетворити сільськогосподарську техніку на справжнє новорічне диво. Чудернацькі
мордочки на лобовому склі, велетенська шапка Санта Клауса, довге волосся із дощику... Все
це стало окрасою тракторів-велетнів і зібрало цілу купу дітлахів та дорослих на Соборній
площі Черкас 19 грудня.
До Дня Святого Миколая уперше
в Україні і зокрема в Черкасах за
підтримки «Урожаю» та у партнерстві з ТОВ «АБА «Астра» та ТОВ
«РДО Україна» відбулося яскраве
ілюміноване тракторне шоу. На
центральну площу міста з’їхалися
трактори з казковими героями за
кермом.
За словами директора «Урожаю»
Олександра Воскобойніка, підприємство вперше бере участь у
подібному заході. Незважаючи на
те, що «Урожай» уже має досвід
проведення яскравих свят, як от
ТракторФест, спартакіада серед
співробітників, різноманітні фестивалі, проте завжди готовий підтримати гарні ініціативи.
За кермом тракторів-велетнів
були механізатори підприємства.
Олександр Бовшик – один із них.
Він зізнається, що досі їздив на

тракторах лише у полі, проте цього
дня керував справді фантастичним

агрегатом. Каже, що ніколи таких
яскравих тракторів ще не бачив.

«Урожай» катався на лижах у Водяниках
Активний відпочинок, та ще й у компанії тих людей, з ким ти найчастіше звик бачитися в
офісі, допомагає більш ефективно згуртуватися в команду.

Відчути себе справжніми бійцями
засніжених трас у Водяниках пощастило працівникам центрального
офісу «Урожаю» під час останнього
уїк-енду січня. І неважливо, вперше
ти став на лижі чи почуваєш себе
асом, спільне дозвілля стало ще
однією сторіночкою теплих спогадів
про зиму-2019. Поїздка стала можливою за фінансової підтримки підприємства. Ініціативу колективу схвалив
директор підприємства Олександр
Воскобойнік. Він сам прихильник активного відпочинку, тому підтримує
подібні ідеї та пропозиції.

Олександр Воскобойнік, директор
ТОВ «НВФ «Урожай»: «Я підтримую
ідею здорового духу в здоровому тілі, ідею активного корпоративного дозвілля. Бо, гадаю, що
працівники холдингу вкладають
надзвичайно багато власних сил,
часу та інших ресурсів для досягнення високих показників. Та щоб
тримати планку на гідному рівні,
обов’язково має бути відпочинок
і насамперед якісний. Бо це додає
сил і надихає».
Яна Якимчук, заступник начальника юридичного відділу «Урожаю»:

«Вважаю, що надзвичайно важливий для згуртування колективу
такого роду відпочинок. Бо всі ми
звикли працювати на повну силу,
але без якісного відпочинку, який
допомагає відновлюватися, дуже
складно. Я люблю активне дозвілля, тому одразу погодилася поїхати
на гірськолижний курорт. На лижі
стала вперше, відчуття незвичайні.
Та й приємно було в компанії тих
колег, з ким по роботі не пересікаюся. Це згуртувало, бо в «Урожаї»
лише рік працюю».
Анатолій Кухар, диспетчер зі збору навігаційної інформації «Урожаю»: «Третій рік на лижі їжджу.
Залюбки покатався у Водяниках з
колегами на вихідних, це класна
традиція в «Урожаї». Коли ти на
роботі, то немає коли спілкуватися
з колегами, а тут у неформальній
обстановці і порозмовляли, і відпочили разом. Для мене це класний
спосіб перезавантаження».
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Наші ювіляри
березень

квітень

3

Печериця Вікторія Володимирівна,
прибиральник службових приміщень
господарського відділу ЦО

2

Прилуцький Григорій Назарович,
головний агроном АФ «Мрія»

7

Дудка Тетяна Вікторівна,
кухар АФ «Заповіт Шевченка»

4

Авраменко Геннадій Анатолійович,
водій автотранспортних засобів АФ «Заповіт
Шевченка»

8

Бенедик Валентина Йосипівна,
диспетчер зі збору навігаційної інформації
Дніпровської філії

4

Карнаушенко Володимир Вікторович,
головний інженер Катеринопільської філії

12

Войцеховська Ганна Миколаївна,
кухонний робітник Дніпровської філії

5

Романча Юрій Михайлович,
начальник служби безпеки

13

Біленко Любов Миколаївна.,
вагар ВП «Росава»

7

Зозуля Олександр Володимирович,
начальник зміни станції насінництва

14

Почтар Анатолій Вікторович,
тракторист-машиніст с.-г. виробництва
ВП «Росава»
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Аніщенко Наталія Валентинівна,
діловод Валявської філії

13

15

Нікітенко Анатолій Іванович,
електрогазозварювальник інженерного
відділу

Лялько Валентина Іванівна,
прибиральниця філії АФ «Дружба»

14

Галасун Юрій Петрович,
агрохімік агрономічного відділу ЦО

15

Гнєушев Ігор Володимирович,
слюсар-ремонтник Валявської філії

14

18

Приймаченко Микола Володимирович,
тракторист-машиніст с.-г. виробництва філії
ім.О. Г. Бузницького

Жерелюк Сергій Михайлович,
тракторист-машиніст сільськогосподарського
виробництва філії АФ «Мрія»

16

18

Мізецький Василь Григорович,
тракторист-машиніст с.-г. виробництва
Катеринопільської філії

Мариненко Світлана Іванівна,
оператор комп’ютерного набору філії
АФ «Дружба»

16

18

Голик Олексій Іванович,
тракторист-машиніст Звенигородської
філії

Єрмошкін Валерій В’ячеславович,
водій автотранспортних засобів відділу з
утилізації ВП «Росава»

19

21

Якимчук Микола Володимирович,
тракторист-машиніст філії АФ «Дружба»

Бородінчик Олександр Олександрович,
водій автотранспортних засобів філії
ім. О. Г. Бузницького

24

21

Січкар Артем Трохимович,
головний інженер Лисянської філії

Шевченко Олександр Володимирович,
головний інженер Валявської філії

25

25

Щербатюк Василь Сергійович,
директор АФ «Батьківщина Шевченка»

Кириченко Сергій Сергійович,
провідний інженер дільниці зі зберігання
мінеральних добрив

27

Кучерук Валентина Миколаївна,
кухар філії ім. О. Г. Бузницького

30

Галушко Олександр Іванович,
водій автотранспортних засобів основного
виробництва

«ХЛІБОРОБІВ РІД»–
КОНКУРС РЕТРОФОТОГРАФІЙ ТА ІСТОРІЙ ДО НИХ
З діда-прадіда веде свій родовід
велика українська родина хліборобів. Сотні років ми трудилися на
землі, не покладаючи рук, плекаючи кожну грудочку, зернинку, колосок. У старих потертих фотографіях
ще живі спогади про тих, хто гідно
продовжував хліборобів рід. Це
наші бабусі, прабабусі, дідусі та
прадідусі.

Розкажіть коротенькі історії про
них, про їхній труд на землі, на фермі, у полі, біля пасіки, в саду тощо.
Фото та розповіді до них надсилайте на електронну адресу, зазначену
в оголошенні. До Дня працівника
сільського господарства буде відзначено авторів найцікавіших робіт.
Конкурс проводиться лише для
співробітників «Урожаю».

Корпоративне видання ТОВ «НВФ «УРОЖАЙ» (ПАТ «Миронівський хлібопродукт»)
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Олена Крикун,
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фахівець з питань оренди землі
та майна АФ «Заповіт Шевченка»,
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Раїса Жовтенко,

заступник головного бухгалтера
АФ «Заповіт Шевченка»
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бухгалтер ТОВ «НВФ «Урожай»
10

