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Агрофірма «Батьківщина Шевченка»   розташована в селі Моринці Звенигородського району, а землі, які
філія обробляє – в селах  Будище, Пединівка, Моринці, Майданівка, Нова Буда, Петрики. Так філія
розкинулась на чотири райони Черкаської області – Звенигородський, Городищенський, Корсунь-
Шевченківський, Лисянський.  До складу «Урожаю» АФ «Батьківщина Шевченка» увійшла в жовтні 2005
року. Площа ріллі становить 6200 га, кількість працівників — 115 чоловік.

За підсумками 2009 року філія посіла третє місце з урожайності соняшнику – 38 ц/га, кукурудзи – 120,1
ц/га. Це максимальний урожай, який вдавалося зібрати на  цих землях.
 Перший директор філії Руслан Самієв, за освітою інженер-механік, пройшов кар’єрний шлях від
тракториста до директора філії. З нагоди 10-ої річниці «Миронівського хлібопродукту» був відзначений
як один із найкращих працівників МХП та  отримав премію від голови правління МХП Юрія Косюка. У
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2011 році передовик філії тракторист Володимир Зацаринний виграв новенький Сітроен Немо  на
«Розіграші автомобіля серед передовиків „Дошки Пошани“. З 2016 року філію очолює Василь Сергійович
Щербатюк.
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