
30.09.2019 Лисянська філія -Філії компанії Урожай

https://www.urozhay.net/branches/lysyanska/ 1/2

 (/)

Створюємо «УРОЖАЙ» разом!

Головна (/)  Про нас (/pro-nas/)  Тендери (/tenderi/)  Філії (/branches/)  Новини (/news/)
Публічна інформація (/publichna-informatsiia/)  Реалізація С/Г техніки (/realizatsija-sg-tekhniki/)

Вакансії (/personnels/)  Галерея (/gallery/)  Контакти (/contacts/)

Лисянська філія
Головна (/) → Філії (/branches/) → Лисянська філія

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/)

Лисянська філія ввійшла до складу «Урожаю» в  жовтні 2006 року.  Площа ріллі – 6 200 га розташована
у таких селах Черкаської області:  Боярка, Чаплинка, Вотилівка, а також  Медвин Київської області.
Кількість працівників у Лисянській філії – 200 чоловік.

Серед досягнень Лисянської філії — небувалий у цій місцевості урожай пшениці – 65 ц/га на площі 1 600
га у 2008 році. Три роки поспіль філія стає найкращим сільськогосподарським підприємством
Лисянського району.

Лисянська філія найбільш спортивна філія на «Урожаї». 2 роки поспіль (2009-2010) її команда
виборювала перше місце в спартакіаді «Урожаю». На цій філії створено найкращі умови для розвитку
спортивних здібностей працівників.

https://www.urozhay.net/
https://www.urozhay.net/
https://www.urozhay.net/pro-nas/
https://www.urozhay.net/tenderi/
https://www.urozhay.net/branches/
https://www.urozhay.net/news/
https://www.urozhay.net/publichna-informatsiia/
https://www.urozhay.net/realizatsija-sg-tekhniki/
https://www.urozhay.net/personnels/
https://www.urozhay.net/gallery/
https://www.urozhay.net/contacts/
https://www.urozhay.net/
https://www.urozhay.net/branches/
https://www.urozhay.net/branches/animalnova/
https://www.urozhay.net/branches/mriya/
https://www.urozhay.net/branches/trostyanec/
https://www.urozhay.net/branches/zapovit_shevchenka/
https://www.urozhay.net/branches/dniprovska/
https://www.urozhay.net/branches/kirivska/
https://www.urozhay.net/branches/valyavska/
https://www.urozhay.net/branches/batkivshchina_shevchenka/
https://www.urozhay.net/branches/zvenigorodska/
https://www.urozhay.net/branches/lysyanska/
https://www.urozhay.net/branches/buzynyckogo/
https://www.urozhay.net/branches/druzhba/
https://www.urozhay.net/branches/katerinopilska/


30.09.2019 Лисянська філія -Філії компанії Урожай

https://www.urozhay.net/branches/lysyanska/ 2/2

Лисянська філія має свою футбольну команду «Урожай» і всіляко її підтримує. Команда сформована
з працівників філії та їхніх дітей.

 Щороку філія виділяє кошти на сільські ради і бере активну участь у визначенні соціальних потреб,
на які в першу чергу необхідно спрямувати допомогу. Крім цього, Лисянська філія допомагає
в харчуванні дітей у дитсадках та школах, а також надає допомогу дільничним лікарням.

З 2006 до 2010 року  філію очолював Вадим Рудишин. Наприкінці 2010 року директором Лисянської
філії  став Віталій Горяінов. Іженер-механік за освітою,  близько 30 років присвятив роботі  у сільському
господарстві. З 2016 року  підприємство очолює Петро Федорович Білозоров.
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