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Тваринницька філія «Нова» (/branches/animalnova/)

Агрофірма «Мрія» (/branches/mriya/)

Тростянецька філія (/branches/trostyanec/)

Агрофірма «Заповіт Шевченка» (/branches/zapovit_shevchenka/)

Дніпровська філія (/branches/dniprovska/)

Кіровська філія (/branches/kirivska/)

Валявська філія (/branches/valyavska/)

Агрофірма «Батьківщина Шевченка» (/branches/batkivshchina_shevchenka/)

Звенигородська філія (/branches/zvenigorodska/)

Лисянська філія (/branches/lysyanska/)

Філія ім. О.Г. Бузницького (/branches/buzynyckogo/)

Агрофірма «Дружба» (/branches/druzhba/)

Катеринопільська філія (/branches/katerinopilska/)

Звенигородська філія  до складу «Урожаю» увійшла в жовтні 2005 року. У 2008 році до неї приєдналася
Рижанівська філія, а  наприкінці 2010 року додався ще відділок «Шубиноставське», що був до цього
самостійним структурним підрозділом «Урожаю». Сьогодні філія обробляє 9360 га  у таких селах
Звенигородського та Лисянського району Черкаської області:   Кобиляки,  Водяники, Озірна, Попівка,
Чижівка, Рижанівка, Лащова, Шубині Стави, Босівка. У Звенигородській філії працює до 170 чоловік.

Серед досягнень Звенигородської філії – лідерські позиції з урожайності у районі, відзнаки від місцевих
райдержадміністрацій та управління сільського господарства. Звенигородська філія – ковальня кадрів:
за період з 2009 до 2010 року тут проходили стажування   економіст і три агрономи, які успішно 
працюють в інших філіях «Урожаю».
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 У 2010 році механізатор відділку «Шубиноставське» Звенигородської філії Валерій Горовий виграв
автомобіль Шевроле Авео  у «Розіграші авто серед передовиків „Дошки Пошани“.

Серед соціальних проектів філії – надання фінансової допомоги школам, дитячим садкам сіл, де філія
орендує землю.

Донедавна директором Звенигородської філії був Анатолій Строкань, агроном за освітою, більше 30
років працював у сільському господарстві. З 2016 року філію  очолює Віктор Григорович Марченко.
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Наші філії  (/branches/)

19421, Черкаська область,
Корсунь-Шевченківський район,

с.Корнилівка, вул.Шкільна,4

Представництво в м.Черкаси:
18000, м. Черкаси, вул. Благовісна, 193
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