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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/)
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Катеринопільська філія (/branches/katerinopilska/)

Кіровська філія – перша філія «Урожаю». До складу науково-
виробничої фірми увійшла у вересні 2005 року.  Площа ріллі
становить 2100 га. Землі Кіровської філії розташовані у селах
Корнилівка, Кичинці, Сахнівка, Бровахи, Лука, Мошни. Серед
досягнень Кіровської філії — найвища врожайність соняшнику –
40 ц/га (за результатами 2009 року) та найвища рентабельність
серед філій за результатами 2008 року.

Два роки поспіль передовики  Кіровської філії вигравали
автомобілі на «Розіграші авто серед передовиків „Дошки

Пошани“: 2007 рік – Шпилька Віктор (ВАЗ), 2008 рік – Гладишенко Володимир (Дача Логан).
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Кіровська філія є
центром навчання
спеціалістів «Урожаю»,
має обладнаний
комп’ютерний клас
та зал для проведення
семінарів.

Серед соціальних проектів філії – шефство над сільською школою-садком, підтримання  її фінансово.
Зокрема, для садка обладнали ігровий майданчик, придбали ліжка, матраци, килими. А діти зі школи
віддячують по-своєму – періодично вони впорядковують територію навколо
приміщення філії.Перший директор Кіровської філії  Михайло Корнієнко
нині покійний. Його справу продовжив Вадим Рудишин.
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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

http://urozhay.net/
http://www.mhp.com.ua/
http://www.inflame.com.ua/
https://www.urozhay.net/branches/

