
29.09.2019 «Урожай» Групи МХП заохочує молодь до роботи в агросекторі – "ДЗВІН"

https://dzvin.media/news/urozhay-grupi-mhp-zaohochuye-molod-do-roboti-v-agrosektori/ 1/10

СТРІЧКА НОВИН

«Урожай» Групи МХП заохочує
молодь до роботи в агросекторі
29.05.2018 | 12:43

Корсунь-Шевченківських старшокласників, як поважних гостей,
приймала Кіровська філія ТОВ «НВФ «Урожай», що входить до
Групи МХП. Близько 40 хлопців та дівчат побували на ознайомчій
екскурсії в Корнилівці, де було засновано підприємство. Це перший
візит шкільної молоді на виробництво в рамках проекту МХП
«Школа», започаткованого цьогоріч. Ознайомити з роботою
підприємства зможуть близько 200 учнів старших класів з різних
шкіл області.

ПЕРЕДОВИЦЯ

Золота лихоманка: де на Черкащині
за легендами можна знайти скарби 


ВІДЕОРЕПОРТАЖ

29.09.2019
15:47

На Черкащині
пограбували родину
підприємця: вкрали
півмільйона (Фото) 

29.09.2019
15:14

У Каневі вшанували
пам’ять загиблих під
час Дніпровської
повітрянодесантної
операції (Фото) 

29.09.2019
14:32

ПАЛОМНИЦТВО

У складі зведеного
загону рятувальників в
Умані з‘явився вертоліт

29.09.2019
13:50

Поліція затримала
водія вантажівки –
учасника смертельної
аварії біля Жашкова

29.09.2019
13:32

Мешканці приватного
сектору Золотоноші
платитимуть за сміття
по-новому

29.09.2019
12:56

ПАЛОМНИЦТВО

В Умані горів будинок в
якому квартирували
хасиди

29.09.2019
11:10

У Черкасах невідомі
намагалися
пограбувати два
контейнери для
вживаного одягу
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ВСІ НОВИНИ

КОМЕНТАРІ

 

Директор Кіровської філії, заслужений працівник сільського
господарства Вадим Рудишин розповів дітям історію створення
«Урожаю», його переваги перед іншими сільгоспвиробниками та
закликав молодь обирати професії, затребувані в аграрній галузі.
Агрохімік, головний інженер та головний бухгалтер філії поділилися
коротенькими презентаціями про свою роботу і відповіли на
запитання аудиторії.

Військкомати готуються до
осіннього призову

ОПИТУВАННЯ

Якби вибори до обласної ради
відбувалися зараз, за яку партію ви
б проголосували?

 «Слуга народу»

 «Європейська Солідарність»

 «Голос»

 ВО «Батьківщина»

 «Сила і честь»

 Опозиційна платформа «За життя»

 ВО «Свобода»

 Аграрна партія

 Громадянська позиція

 Опозиційний блок

 Українська стратегія Гройсмана

 Радикальна партія Олега Ляшка

 «Самопоміч»

 Партія Шарія
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10:11

Житель Білозірської
ОТГ на шляху до
відкриття власної
пекарні

29.09.2019
09:14

Золота лихоманка: де
на Черкащині за
легендами можна
знайти скарби 

29.09.2019
08:10

У сервісних центрах
МВС запрацював
сервіс моментального
сурдоперекладу

29.09.2019
07:12

Навести лад у
дитячому парку
просять мешканці
Черкас

28.09.2019
23:08

Боротьба з морським
левом за рибу та втеча
від “Грінпісу”. Будні
черкаського моряка на
судні біля Антарктиди 


28.09.2019
22:12

На Черкащині
запускають
виробництво солі

28.09.2019 Рятувальники вчили
драбівчан як не стати
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Al Ex

А плитка на підлозі часом не з Героїв
Сталінграду поцуплена свого часу?
Років з надцять назад там тротуари були
вимощені такою тротуарною плиткою. З
часом з'явились великі прогалини в
районі...

 · 

Богдан Гатила

Молодець!

Епіцентром подій для гостей стала тракторна бригада з новітньою
сільгосптехнікою, де дітям розповіли про те, які польові роботи вона
виконує.   Учень 10-го класу Корсунь-Шевченківської школи №  2
Олексій Компанієць уявив себе механізатором підприємства.
Хлопцеві сподобалося робоче місце механізатора, він відчув на собі
комфортні умови роботи в полі.

— Я раніше знав, що є таке підприємство «Урожай». Тепер
пощастило побувати тут, побачити сучасні трактори, плуги, сівалки,
— розповідає хлопець. — Запам’ятав, що на 4 тисячі га землі у цій
філії працює всього 14 механізаторів, але вони отримують високу
зарплату.

 ВО «Черкащани»

 ГОЛОСУВАТИ

БЛОГИ

На якому “LIFTі” під’їхали: чому
Кабмін призначив раніше
“забракованих” заступників
голови Черкаської ОДА?

У Корсуні скоро збудують
меморіал герою Китаю

Черкащанин сконструював триколісний
велосипед, що їздить на бензині

27.09.2019 | 16:01 | Блоги, Яків Немирів

17.09.2019 | 16:47 | Блоги, Ігор Сичов
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 · 

Sergiy Khomenko

Хто б ще похвалив себе як не сам.

 · 

Александр Прудько

Не дощі тому виною, а скидання воли в
Дніпрі, рівень води зараз на

Візит на підприємство не залишив байдужими і вчителів. Серед них
— вчитель географії Корсунь-Шевченківської школи №  5 Галина
Макаревич. Каже, що все на екскурсії сподобалося, декого з дітей
побачене тут навіть змусило задуматися над подальшим вибором
професії. Такі візити на виробництво, за словами педагога,
допомагають школярам розширити горизонти вибору спеціальності
і чітко визначити для себе напрям подальшої освіти.

Як зазначив директор ТОВ «НВФ «Урожай» Олександр Воскобойнік,
підприємство завжди потребує кваліфікованих агрономів, інженерів
та спеціалістів ветеринарної медицини. Оскільки компанія
зацікавлена в постійному розвитку та пошуку нових ідей і рішень, то
перевагу завжди надає молодим спеціалістам, яким гарантує всі
умови для самореалізації в межах холдингу.

— Нам не потрібно шукати кваліфіковані кадри за тридев’ять
земель. Ми зацікавлені в молодих людях, які тут живуть і вміють
працювати на своїй землі. Тому й стараємося інвестувати в
сьогоднішніх школярів, які, здобувши освіту, повернуться працювати

Хто замовляє на Черкащині
“антикурниковий серіал” проти
“Нашої Ряби”?

Виборча параноя: в очікуванні
чудес від зеленських і скічків…

Від новообраних “слуг” черкащани
чекають чуда. І “чудо” буде!

ВСІ ПУБЛІКАЦІЇ

НАЙБІЛЬШ ЧИТАНІ

Історія порятунку: як маленький
уманчанин шукав домівку для
безпритульного кошеняти

Бордунос похвалила Бортника і
пожурила ОСББ

17.09.2019 | 16:41 | Блоги, Варвара Горова

24.07.2019 | 16:53 | Блоги, Леонід Даценко

23.07.2019 | 15:01 | Блоги, Тетяна Воронцова

“Кіт боїться підходити” – рибалка
з…

Одізного чиновника часів
Януковича, задля якого в
Черкаській…

27.09.2019
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листопадовому показнику і так з серпня
місяця. Чиновники дачі на берегах
будують от рівень і знижений...

 · 

Богдан Гатила

Нічого. Цим вже до ростову не дадуть
втекти.

 · 

 Поділитись

в рідне село чи містечко, але в європейських умовах та за гідну
заробітну плату, — коментує Олександр Воскобойнік. — І нехай не всі
діти оберуть для себе сільське господарство, але в когось-таки наша
робота залишить слід в серці, і людина присвятить себе благородній
праці на землі.

Наталія Каузак

Через брак опадів на Росі
спостерігається складна гідравлічна
ситуація

Скандальний підприємець став
помічником новообраного “Слуги
народу”

На відомому підприємстві
пройшли обшуки через можливе
сприяння ДНР-ЛНР

12-річна черкащанка, яку 9
вересня вразило струмом, досі у…

В Черкаському районі іноземці
вночі вирубували ліс (Фото)

27.09.2019

25.09.2019

23.09.2019

25.09.2019
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Володимир

Да, печально, небуде звідки "тирити"!

 · 

Богдан Гатила

Нічого. Цікаво буде глянути на
підтримку Клоуна після "зимних"
платіжок. https://uploads.disquscdn.c...

Бордунос похвалила Бортника
і пожурила ОСББ
1 коментар • 6 днів тому

Аватар
Sergiy Khomenko — Хто б ще
похвалив себе як не сам.

Тепер як у Мадриді: мер
порівняв черкаські …
2 коментарів • місяць тому

Аватар
Oleksandr Holinets — в Мадриді
огорожі зроблені з алюмінію.
Але і вони, в Мадриді , не

Заступник мера Черкас
пригрозив журналістам …
2 коментарів • 2 місяці тому

Аватар
Микола — Дай свині роги всіх
переколе.

Відміна пайової участі
позбавить громади …
1 коментар • 9 днів тому

Аватар
Володимир — Да, печально,
небуде звідки "тирити"!

ТАКОЖ НА DZVIN.MEDIA

0 Коментарів dzvin.media Dyachuk Maria

t Твітнути f Поділитися

Сортувати за найкращими

dzvin.media вимагає підтвердити адресу електронної пошти перед
додаванням коментаря. Надіслати лист із підтвердженням на
mariadyachyk@ukr.net

×

Розпочати обговорення…

Залиште перший коментар.

Підписатись✉ Додати Disqus на свій сайтДодати DisqusДодатиd

Політика конфіденційності DisqusПолітика конфіденційностіПриватність🔒

 Рекомендувати

Відміна пайової участі позбавить
громади Черкащини коштів на
розбудову та інфраструктури

Рівень підтримки президента
Зеленського на Черкащині залишається
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 · 

Саша Черкаси

Нпоші на смартфони є, а на дитячий
одяг ні?

 · 

Volodymyr Moshkutelo

І електропідстанцію і не одну

стабільно високим

У Черкасах молоді матусі пограбували
супермаркет (Фото)

Черкасці підтримали петицію про
продовження тролейбусної лінії у
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 · 

Yasochka Vesna

Це Монастирищенський р-н, яка
Уманщина!

 · 

Сашко Лірник

Я вас розчарую.Цей реєстр вже було
опубліковано в 1991 році в "Літературній
Україні"

Дахнівку

На Уманщині Халаїдівська школа
отримала новий шкільний автобус
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 · 

НАРОДНІ ЗАПИТИ

Щодо аварійних дерев у Черкасах
та понад автошляхами області

Щодо справи купівлі АТОвцям
квартир за завищеними цінами

Щодо роботи гральних закладів на
Черкащині

ПОДАТИ ЗАПИТ

Актуально
Економіка
Кримінал
Культура
Курйози і халепи
НС
Область
Політика
Скандали
Спорт

МЕДІАГРУПА ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА
ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ГАЗЕТА “ДЗВІН”

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА
ГАЗЕТА "НОВА МОЛОДЬ ЧЕРКАЩИНИ"

 dzvin.media@gmail.com

 +38 (0472) 38-37-73 або +38 (096) 861-27-54

 Головний редактор – Тетяна Воронцова

 Засновник: Громадська організація "Дзвін Черкащини"

 м. Черкаси, б-р Шевченка, 266/1, офіс 202

Київ

+18°
вологість: 64%
тиск: 743 мм
вітер: 5.0 м/с, 

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Справжня сенсація: старовинний реєстр,
знайдений у Варшаві, називає Тиміша
Хмельницького Гетьманом України…

12.03.2019

12.03.2019

14.05.2018

Погода 29.09.19, вдень
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Суспільство
Технології
Черкаси
Життя

   

Ми будемо раді опублікувати Ваші цікаві репортажі, публіцистичні
статті, фото- та відео-матеріали. Відповідальність за достовірність
рекламних матеріалів несе рекламодавець. Прохання надавати

Ваші дописи українською мовою.
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