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 Наукова бібліотека презентує інформаційний буклет  
«Випускники МІМСГ-ТДАТА-ТДАТУ. Історії успіху», який 
створено до 85-річного ювілею Таврійського державного 
агротехнологічного університету. Даний буклет присвячений 
випускникам, які досягли вагомих успіхів у сільськогосподарському 
виробництві. 
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ВСТУП 
 85 років вагома дата для навчального закладу. Це роки 
становлення, пошуку нових шляхів розвитку, вирішення безлічі проблем і 
питань.  Скільки пройдено і пережито за ці роки, скільки сил, енергії, 
натхнення та ентузіазму вкладено в те, щоб створити вищий навчальний 
заклад такого рівня. І  тепер  можна з гордістю сказати: ТДАТУ  не просто 
існує в цей непростий час, а й забезпечує якісну підготовку студентів. 
Колектив університету довів, що вміє навчати і виховувати, вміє ставити 
на крило молодих фахівців.  
 Гордість будь-якого університету – талановиті студенти, а 
головне його надбання, безсумнівно, успішні випускники. Університету є 
ким пишатися. За 85-річну історію існування вузу МІІМСГ-ТДАТУ 
дипломи отримали 76 тисяч випускників. Вони прославляли і 
прославляють рідний ВНЗ на теренах України та далеко за її межами. 
 З нагоди ювілею наукова бібліотека ТДАТУ   презентує  
інформаційні буклети під загальною назвою «Випускники МІМСГ-
ТДАТА-ТДАТУ. Історії успіху».  
 Вашій увазі пропонуються біографії людей, які в різні роки 
отримали дипломи навчального закладу і є представниками різних 
поколінь. Таким чином охоплюється значний відрізок часу з історії 
університету. Запропонований буклет включає інформацію про 
випускників, які пов’язали свою трудову діяльність із сільським 
господарством, відбулися як особистості і як професіонали.  
 Досягнення та нагороди, які отримали, або ще отримають за 
свою трудову діяльність випускники ТДАТУ, займуть багато сторінок. 
Вони працюють в різних галузях, користуються заслуженим авторитетом і 
повагою, роблять вагомий внесок у розбудову держави, та дійсно 
слугують прикладом для наступних студентських поколінь. 
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Моторний 
Дмитро Костянтинович 

Герой України,  
заслужений працівник  

сільського господарства,  
голова ради приватно-орендного  

кооперативу «Зоря», 
член Наглядової ради ТДАТУ 

 

Випускник Мелітопольського 
інституту механізації 

сільського господарства 1959 року 
 

  Народився Дмитро Костянтинович 2 
листопада 1927 року в с. Розянчина Бобринецького району 
Кіровоградської області. В 1932 році разом з батьками переїхав у 
Херсонську область. Навчався у Преображенській неповно-середній 
школі. Трудову діяльність розпочав після визволення села від німецько-
фашистських загарбників у 1943 році. Спочатку працював у майстерні 
радгоспу, потім трактористом. У 1948 році вступив до Херсонського 
судномеханічного технікуму. Закінчивши  технікум, працював на 
суднобудівному заводі. Восени 1953 року Д. К. Моторний поїхав 
працювати завідуючим майстернею на Ушкальську машино-тракторну 
станцію. Згодом вступив на спеціальний факультет МІМСГу, який 
закінчив з відзнакою. З 1963 року він обіймає посаду голови колгоспу ім. 
Кірова Херсонської області, який після реформування став приватно-
орендним кооперативом «Зоря».  
 Все своє подальше життя Дмитро Костянтинович присвятив 
сільському господарству. Багато років він очолює групу «Пошук», яка 
працює з винахідниками та раціоналізаторами. Завдяки такій співпраці 
було втілено безліч цінних раціоналізаторських пропозицій. 
Безпосередньо за проектом Дмитра Костянтиновича побудували лінію 
первинної переробки томатів. У Державному реєстрі винаходів СРСР за  
№ 1794397 на ім'я Д. К. Моторного зареєстровано авторське свідоцтво на 
«Обладнання для подрібнення грубих кормів».  
 Наполегливість, компетентність та працездатність цієї людини не 
лишилися не поміченими. Дмитро Костянтинович обирався депутатом 
Верховної Ради СРСР, Верховної Ради України. Його життєвий шлях 
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позначений найвищими трудовими відзнаками – двома Золотими Зірками 
Героя Соціалістичної праці та званням Героя України.  орденами князя 
Ярослава Мудрого, «Жовтневої революції», Ювілейними медалями на 
честь перемоги у Великій Вітчизняній війні, «Ветеран праці». Званням 
лауреата рейтингу «Золота фортуна», почесного члена Української 
академії аграрних наук, заслуженого працівника сільського господарства 
та ін. 
 

 
1. Голобородько В. К.  Хлібною нивою пишаюсь: нарис про Д. К. 

Моторного / В. К. Голобородько. – Сімферополь: Таврія, 1985. – 31 
с. 

 
2. Кюрчев В. М.  Керівник з великої літери / В. М. Кюрчев // Наука і 

методика / НМЦ аграрної освіти. –  К.: Аграрна освіта, 2008. – Вип. 
13. – С. 186-187.  
 

3. Моторний Дмитро Костянтинович // Таврійський державний 
агротехнологічний університет: [до 80-річчя заснування] / ред. 
рада: В. М. Кюрчев [та ін.]. – [Запоріжжя], [2012]. – С. 198-199.  
 

4. Моторный Дмитрий Константинович // Элита Херсонской области: 
биографический справочник. – Херсон, 2009.  – С. 394. 

 
5. Устройство для измельчения грубых кормов: а. с. № 466015 СССР: 

МКИ А 23 F 3/00 / Д. К. Моторный, В. И. Горбов; Д. В. Корсун;  
Г. К. Ямалов. - № 4718854/15; Заявл.12.07.89; Опубл. 15.02.93, 
Бюл. № 6. 
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Гайсинський 
Емануїл Йосипович 

Президент компанії «Конкорд»,  
 

Випускник Мелітопольського  
 інституту механізації  

сільского господарства 1972 року 
 

   Народився 18 жовтня 1949 року в 
селі Лісхімстрой Лисичанського району 
Луганської області. В 1966 році закінчив з 
медаллю середню школу, а в 1972 році з 
відзнакою закінчив МІМСГ. Після 
закінчення інституту Емануїл Йосипович 

працював в проектно-пошуковому інституті «Укрколгосппроект» 
(Вінницька філія), Українському проектно-технологічному інституті та 
Державному науково-дослідному інституті з випробування машин та 
обладнання. Протягом 1992-1997 років очолював науково-технічний центр 
«Норма», заснований як один з перших недержавних структур у регіоні.  
 У 1992 році Е. Й. Гайсинським було засновано науково-дослідну 
та комерційно-консультативну фірму «Конкорд». Деякий час компанія 
поставляла сільськогосподарську техніку і запасні частини вітчизняних 
заводів на внутрішній ринок, а також в країни СНД. З 1996 року поступово 
види діяльності трансформувалися на постачання сільськогосподарської 
техніки із за кордону. Згодом спектр діяльності компанії значно 
розширився. Сьогодні компанія «Конкорд» - це група підприємств, яка 
здійснює комплексне інженерно-технічне забезпечення сільського 
господарства, починаючи від розробки програм розвитку господарств і 
структури машинно-тракторного парку, поставки техніки, обладнання, 
включаючи схеми фінансового лізингу та фінансування, гарантійне і 
післягарантійне сервісне обслуговування сільськогосподарської техніки, 
постачання оригінальних запасних частин. Компанія  має власне 
сільськогосподарське виробництво - агрофірма «Конкорд-Агро». Основні 
напрямки діяльності агрофірми - вирощування сільськогосподарської 
продукції та надання сільськогосподарських послуг. За результатами 
рейтингу 2011 року, агрофірма отримала звання «Лідер галузі», а компанії 
«Конкорд» було присвоєно статус «Підприємство року – 2011». 
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 Висококваліфікований спеціаліст, цілеспрямований керівник 
Емануїл Йосипович Гайсинський нагороджений орденом «Хрест пошани 
України», лауреат двох молодіжних премій ім. Островського та ім. 
Бойченка в галузі науки і техніки, почесний працівник сільського 
господарства, автор 44 наукових робіт та 10 винаходів. 
 

1. Гайсинський Емануїл Йосипович // Таврійський державний 
агротехнологічний університет: [до 80-річчя заснування] / ред. 
рада: В. М. Кюрчев [та ін.]. – [Запоріжжя], [2012]. – С. 266. 

 
2. Крючков О.  Якісна та надійна техніка - це доступно / О. Крючков 

// Урядовий кур’єр. – 2017. – № 93. – С. 7. 
 

3. НИ КК фирма «КОНКОРД-ГРЕЙ». – Режим доступа : 
vasilkov.glo.ua›prom/ni-kk-firma-konkord-gej.htm. 
 

4.  Устройство управления кормораздачей: а. с. № 198502 СССР: 
МКИ 4 А 01 К 5 / Э. И. Гайсинский, М. Е. Чернов. – № 
3966258/30-15; Заявл. 28.08.85; Опубл. 07.09.87, Бюл, № 33.  
 

5. Кормораздатчик: а. с. 1118324 СССР: МКИ  А 01 К 5 02 / Э. И. 
Гайсинский. – № 3544983/30-15; Заявл 26.01.83; Опубл.  15.10.84, 
Бюп. № 11. 
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Волков 
Анатолій Анатолійович 

кандидат сільськогосподарських 
наук, генеральний директор 
ПАТ «Племзавод «Степной», 
член Наглядової ради ТДАТУ 

 

Випускник Мелітопольського 
інституту механізації  

сільського господарства 1979 року 
 

 Народився 2 жовтня 1952 року у 
м. Кам’янка-Дніпровська Запорізької 

області. Свій трудовий шлях Анатолій Анатолійович розпочав у 1970 
році учнем автоелектрика, два роки служив в лавах радянської армії. З 
1973 по 1979 рік навчався на денному відділені Мелітопольського 
інституту механізації сільського господарства за спеціальністю 
«інженер-механік». Після закінчення інституту працював на посадах 
інженера, головного інженера в різних господарствах Кам’янко-
Дніпровського району. У 1989 році Анатолія Анатолійовича було 
призначено директором радгоспу «Степной». В результаті реорганізації 
радгоспу було створено відкрите акціонерне товариство, згодом публічне 
акціонерне товариство «Племзавод «Степной», генеральним директором 
якого обрано А. А. Волкова.  
 Багато років свого життя Анатолій Анатолійович присвятив 
розвитку сільського господарства, показав себе досвідченим та 
компетентним керівником. Вдало поєднавши теоретичний і практичний 
досвід, він захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата 
сільськогосподарських наук. Господарство, під керівництвом А. А. 
Волкова, займається виробництвом сільськогосподарської продукції, є 
одним з кращих високотехнологічних підприємств України, постійно 
нарощує виробничі потужності. ПАО «Племзавод «Степной» з 2010 року 
став членом Асоціації виробників молока України, оскільки одним з 
напрямків його спеціалізації є молочне скотарство - виробництво і власна 
переробка молока.  
 Анатолій Анатолійович неодноразово обирався депутатом 
Запорізької обласної ради. Указами Президента України про відзначення 
державними нагородами України  був нагороджений орденом «За заслуги» 
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III ступеня (2002 р.), орденом «За заслуги» II ступеня (2007 р.), орденом 
«За заслуги» І ступеня (2015 р.), йому присвоєно почесне звання 
«Заслужений працівник сільського господарства України» (2000 р.), 
розпорядженнями голови Запорізької обласної ради він нагороджений 
медаллю «За розвиток Запорізького краю» (2012 р.), орденом «За заслуги 
перед Запорізьким краєм» III ступеня (2007 р.), орденом «За заслуги перед 
Запорізьким краєм» II ступеня (2009 р.), трудовою відзнакою «Знак 
пошани» (2002 р.), Почесною грамотою Запорізької обласної ради.  
 

 
1. Волков Анатолій Анатолійович // Таврійський державний 

агротехнологічний університет: [до 80-річчя заснування] / 
ред. рада: В. М. Кюрчев [та ін.]. – [Запоріжжя], [2012]. – С. 
224. 
 

2. Волков А. А.  Ефективність використання свиней породи 
дюрок в схрещуванні з великою білою англійською // 
Таврійський науковий вісник: зб. наук. праць. – Херсон, 1999. 
– Вип. 10. – С.103-106. 
  

3. Волков А. А. Разведение свиней породы дюрок и крупной 
белой английской селекции // Свиноводство. – 1999. – №1. – 
С. 22-24. 
 

4. Волков А. А. Удосконалення свиней породи дюрок при 
чистопородному розведенні та ефективність використання її в 
схрещуванні: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / А. А. 
Волков ; Херсонський ДАУ. – Херсон, 1999. – 17 с. 
 

5. Свиньи породы дюрок / В. С. Топіха, Н. П. Роюк, А. А.  
Волков та ін. – Симферополь: Таврия. – 1994. – 113 с. 
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Кішко  
Микола Леонтійович 

Заслужений працівник   
сільського господарства, 

голова приватного  
підприємства «Могучий», 

голова правління «Асоціації 
випускників ТДАТУ» 

 
 

Випускник Мелітопольського 
інституту механізації  

сільського господарства 1981 року 
 
 Народився 25 травня 1946 року 
у селі Ясне Мелітопольського району 

Запорізької області.  
Трудову діяльність розпочав у колгоспі «Могучий», працював 

робітником, механізатором, водієм. Після служби в лавах радянської 
армії повернувся до рідного колгоспу і продовжив працювати на 
сільській ниві. З 1969 по 1980 рік обіймав посади завідуючого племінної 
ферми, завідуючого гаражем, головного інженера колгоспу. У 1981 році 
М. Л. Кішко було обрано головою колгоспу «Могучий».  

Як дбайливий господар Микола Леонтійович відповідально 
ставиться до всіх напрямків роботи господарства, такого ж 
відповідального відношення вимагає і від інших працівників. Тому 
протягом багатьох років КСП «Могучий» був передовим господарством 
зернового та м'ясомолочного напрямку. Після реформування у 2000 році 
господарство має статус приватного підприємства, але залишилися 
незмінними принципи роботи тепер вже директора підприємства М. Л. 
Кишко. Як і раніше від дбає про розвиток господарства, яке на 
сьогоднішній день вирощує зернові, бобові, олійні культури; 
спеціалізується на вирощуванні племінного молодняка КРС; виробляє 
продукти харчування. Микола Леонтійович постійно займається 
впровадженням нових сортів та нових технологій вирощування 
сільськогосподарських культур. У підприємстві побудовані млин, 
пекарня, макаронна лінія, продуктами власного виробництва 
забезпечуються не тільки працівники господарства, а й мешканці 
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навколишніх сіл. Микола Леонтійович  неодноразово обирався 
депутатом обласної та районної ради, був лауреатом конкурсу «Кращій 
керівник сільськогосподарського підприємства», входить до президії 
комітету із громадського контролю за діями влади при 
райдержадміністрації, голова правління ГО «Асоціація випускників 
ТДАТУ». 
 За досягнення в трудовій і суспільній діяльності М. Л. Кишко був 
нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, а також йому присвоєно 
почесне звання «Заслужений працівник сільського господарства». 
 

1. Кишко Николай Леонтьевич // Кто есть кто в Запрожье: интернет-
справочник. – Режим доступа: 
http://kto.zp.ua/index.php?id=2&pid=772. 
 

2. Кішко Микола Леонтійович // Таврійський державний 
агротехнологічний університет : [до 80-річчя заснування] / ред. 
рада : В. М. Кюрчев [та ін.]. - [Запоріжжя], [2012]. – С. 247. 

 
3. Кішко Микола Леонтійович // Славетні запоріжці: довідник. – 

Режим доступу: 
http://sites.znu.edu.ua/cms/index.php?action=news/view_details&news
_id=6113&lang=ukr&news_code. 
 

4. Николай Леонтиевич Кишко: биография. – Режим доступу: 
politrada.com›dossier/Nikolaj-Leontevich-Kishko/. 
 

5. Що краща програма, то кращий господар в Україні. – Режим 
доступу: http://www.agroprofi.com.ua/home/283.html.  
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Тарасенко 
Володимир Віталійович 

Доктор технічних наук, 
 професор, 

генеральний директор науково-
виробничої компанії «Роста» 

 

Випускник Мелітопольського 
інституту механізації  

сільського господарства 1981 року 
 
 Народився Володимир Віталійович 
19 квітня 1959 року у м. Конотоп Сумської 
області у сім’ї службовців. Після 

закінчення середньої школи № 5 м. Мелітополя вступив до 
Мелітопольського інституту механізації сільського господарства. У 1981 
закінчив навчання в інституті і був прийнятий на роботу до Одеської 
овочевої дослідницької станції. Займався питаннями доопрацювання 
томатів після комбайнового збору. Працював на посаді  інженера-
механіка, зав. лабораторією механізації, зав. відділом промислових 
технологій насінництва овочевих культур. У 1987 р. захистив 
кандидатську дисертацію на тему: «Исследование и обоснование 
гидродинамического сортировщика плодов томатов по степени зрелости». 
З 1989 р. Володимир Віталійович - старший науковий співробітник 
Мелітопольського інституту механізації сільського господарства. У 1992 
році захистив докторську дисертацію, очолив науково-дослідну 
лабораторії овочезбиральних комплексів, та був обраний на посаду 
професора кафедри «Сільгоспмашин». З успіхом пройшли систему 
випробувань комбайни ТАКИ-15, ТАКИ-18, які зараз вже куплені 
господарствами Запорізької, Херсонської, Одеської областей. Теоретично 
обґрунтовані, конструктивно розроблені і впроваджені в виробництво 
сівалки овочевих культур в технології крапельного зрошування: СМК, СР, 
СОМ-4; розсадопосадкові машини: РРМ-2, РОСТА-2; збиральні машини: 
транспортер для збирання овочів ТОК-18. В. В. Тарасенко є дійсним 
членом Української технологічної академії по відділенню «Технологія 
харчової промисловості» з присвоєнням звання Академік.  

Володимир Віталійович - неординарна людина і виробник, і 
вчений, і музикант, словом - талановита людина - талановита в усьому. 
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Нагороджений трудовою відзнакою «Знак Пошани», нагрудним знаком 
«За наукові досягнення», за розробку лінії гідродинамічного сортування 
томатів йому була присуджена премія ЦК ЛКСМУ, у 2009 році отримав 
звання «Відмінник аграрної освіти та науки» ІІІ ступеню. 
 

1. Конструктивні параметри робочого органу викопувального плуга / 
М. П. Кольцов, В. В. Тарасенко, В. П. Кувачов, О. І. Матковський 
// Праці Таврійського державного агротехнологічного 
університету: наук. фахове вид. / ТДАТУ. – Мелітополь, 2011. –
Вип. 11, т. 2. – С. 126-132. 
 

2. Тарасенко В. В. Обґрунтування параметрів стрілчастої лапи 
комбінованого знаряддя для поверхневого обробітку ґрунту / В. В. 
Тарасенко, О. О. Дереза, С. В. Дереза // Праці Таврійського 
державного агротехнологічного університету: наук. фахове вид. / 
ТДАТУ. – Мелітополь, 2011. – Вип. 11, т. 2. – С. 226-231. 
 

3. Обґрунтування умов роботи гідромашин з циклоїдальною формою 
витискувачів / А. І. Панченко, А. А. Волошина, В. В. Тарасенко, Г. 
В. Бедлецький // Праці Таврійського державного 
агротехнологічного університету: наук. фахове вид. / ТДАТУ. – 
Мелітополь, 2012. – Вип. 12, т. 3. – С. 53-63. 
ГАТА 

4. Разработка инструментария для моделирования изменения 
геометрических параметров распределительной системы 
гидромотора / А. И. Панченко, В. В. Тарасенко, А. И. Засядько, В. 
И. Обернихин // Праці Таврійського державного 
агротехнологічного університету: наук. фахове вид. / ТДАТУ. –
Мелітополь, 2011. – Вип. 11, т. 6. – С. 332-341. 
 

5. Тарасенко В. В. Технологии уборки томатов / В. В. Тарасенко // 
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: 
наук. фахове вид. / ТДАТУ. – Мелітополь, 2012. – Вип. 12, т. 3. –С. 
28-32. 
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Масалабов 
Василь Миколайович 

кандидат технічних наук, 
голова кооперативу «Дружба», 

Заслужений працівник сільського 
господарства України,  

голова Аграрного союзу 
Мелітопольського району 

 

Випускник Мелітопольського 
інституту механізації 

сільського господарства 1981 року 
 

Василь Миколайович народився у селі Терпіння Мелітопольського 
району 2 січня 1954 року. Після закінчення школи продовжив навчання у 
Мелітопольському машинобудівному технікумі, отримав спеціальність 
техніка-технолога з обробки металу. 

В. М. Масалабов пройшов військову службу в лавах радянської 
армії, а повернувшись додому вступив до Мелітопольського інституту 
механізації сільського господарства. Студентські роки він згадує з 
теплотою, бо навчався на відмінно, а по закінченню інституту (1981) 
отримав червоний диплом. Трудову діяльність Василь Миколайович 
розпочав у колгоспі «Зоря комунізму» Херсонської області. Згодом 
повертається у рідне село, де працює головним інженером протягом шести 
років. За час його роботи у колгоспі побудовано механічну майстерню з 
ремонту сільськогосподарської техніки, освоєно нові технології 
вирощування зернових і технічних культур. 

Зараз Василь Миколайович очолює сільськогосподарський 
багатофункціональний кооператив «Дружба», розташований у 
Мелітопольському районі. Основні види діяльності господарства це 
виробництво зернових, бобових та олійних культур, а також племінне 
тваринництво. На полях кооперативу вирощують саджанці плодових, 
ягідних та декоративних рослин. 

Свою господарську діяльність Василь Миколайович вдало поєднує 
з науковою, у 2016 році ним захищено дисертацію на здобуття наукового 
ступеня кандидата технічних наук. Завдяки тісній співпраці з науковцями 
ТДАТУ підготовлено до впровадження низку наукових розробок. 
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Василь Миколайович неодноразово обирався депутатом районної 
ради, є головою Аграрного союзу Мелітопольщіни. Його нагороджено 
орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм», має звання «Заслужений 
працівник сільського господарства України» та інші відзнаки. 
 

1. Масалабов Василь Миколайович // Таврійський державний 
агротехнологічний університет : [до 80-річчя заснування] / ред. 
рада : В. М. Кюрчев [та ін.]. – [Запоріжжя], [2012]. – С. 260. 
 

2. Масалабов В. Двомашинна зчіпка / В. Масалабов. Л. Маргарян, А. 
Аюбов // FARMER. – 2011. – № 6. – С. 84. 

 
3. Масалабов В. М. Обгрунтування схеми та конструктивно-

технологічних параметрів двомашинного посівного агрегату на 
основі трактора тягового класу 1,4 : автореферат дис. ... канд. техн. 
наук : 05.05.11 / В. М. Масалабов ; ТДАТУ. – Мелітополь, 2016. – 
20 с.  
 

4. Масалабов В. М. Практичні рекомендації з вибору схеми і 
параметрів двомашинного посівного МТА на основі напівнавісної 
зчипки / В. М. Масалабов // Проблеми та перспективи сталого 
розвитку АПК: матеріали міжнар. наук.-практ. конференції (м. 
Мелітополь, 7-14 квітня 2015 р.) / ТДАТУ. – Мелітополь, 2001. – Т. 
4 : Технічні науки, ч. 2. – С. 25-26. 
 

5. Надикто В. Як збільшити ефективність МТА / В. Надикто, В. 
Масалабов. – FARMER. – 2014. – № 7. – С. 82-83. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 16

Кістечок 

Олександр Дмитрович 
Директор ТОВ «Дніпро», 
 кандидат технічних наук, 

член Наглядової ради ТДАТУ 
 

Випускник Мелітопольського  
інституту механізації 

сільського господарства 
1986 року 

 Народився Олександр Дмитрович 
19 липня 1963 року в смт Новоолексіївка 
Генічеського району Херсонської області. 

Закінчивши  середню школу і СПТУ № 23 у рідному селищі, вступив до 
МІМСГу (1981). Трудову діяльність розпочав у 1986 році, після закінчення 
інституту. Працював у радгоспі  ім. Комарова Генічеського району, 
проходив службу в органах СБУ, займався комерційною діяльністю.  
 З ініціативи Олександра Дмитровича у 1999 році було 
організовано сільськогосподарське приватне підприємство «Дніпро», 
розташоване в Херсонській області. На сьогоднішній день господарство 
обробляє більш ніж 13000 га землі, значно оновлено машино-тракторний 
парк. ПП «Дніпро» включено до Державного реєстру виробників насіння 
зернових і олійних культур. Господарство вирощує та реалізує плодово-
ягідну і овочеву продукцію, вирощує високоврожайні зернові і технічні 
культури, постійно працює над покращенням посівних площ. Проведено 
реконструкцію механічної майстерні, млина, консервного цеху. В 
структуру господарства увійшов Генічеський хлібозавод, багато уваги 
приділяється соціальному розвитку села. Олександр Дмитрович належить 
до тих спеціалістів, які поєднують науку і практику. У 2017 році він 
захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних 
наук «Обґрунтування схеми та параметрів орного агрегату з переднім і 
заднім навісними плугами». Результати досліджень були застосовані в 
роботі машино-тракторних агрегатів на полях ПП «Дніпро», а також 
використовуються у процесі теоретичної і практичної підготовки 
студентів ТДАТУ. 
 Олександр Дмитрович бере активну участь і в житті району, 
його неодноразово обирали  депутатом Генічеської районної ради. За 
досягнуті результати в роботі нагороджений медаллю «Знак Пошани», 
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грамотою Верховної Ради України, Почесними грамотами Херсонської 
обласної ради. 
 

1. Кістечок О. Д. Аналіз шляхів зменшення енергетичних витрат на 
оранці / О. Д. Кістечок // Праці Таврійського державного 
агротехнологічного університету : наук. фахове вид. / ТДАТУ. – 
Мелітополь, 2015. – Вип. 15, т. 4. – С. 157-166. 
 

2. Кістечок О. Д.  До питання стабільності руху заглибленого 
фронтального плуга / О. Д. Кістечок // Науковий вісник 
Таврійського державного агротехнологічного університету: 
електрон. наукове фах. видання / ТДАТУ. - Мелітополь, 2014. – 
Вип. 4, т. 2. – С. 168-173. 
 

3. Кістечок О. Д.  Дослідження стійкості руху орного агрегату у 
горзонтальній площні / О. Д. Кістечок, В. Т. Надикто // Науковий 
вісник Національного університету біоресурсів і 
природокористування України / НУБіП; відп. ред. Д. О. 
Мельничук. – К., 2016. – № 254. – С. 268-674. – (Техніка та 
енергетика АПК). 
 

4. Кістечок О. Д.  Обгрунтування схеми та параметрів орного 
агрегату з переднім і заднім навісними плугами : автореферат дис. 
... канд. техн. наук: 05.05.11 / О. Д. Кістечок ; ТДАТУ.  –
Мелітополь, 2017. – 20 с. 
 

5. Кістечок О. Д.  Умови стабільності руху заглибленого 
фронтального плуга / О. Д. Кістечок, В. Т. Надикто // Науковий 
вісник Таврійського державного агротехнологічного університету : 
електронне наук. фах.  видання  / ТДАТУ. –  Мелітополь, 2013. – 
Вип. 3, т. 1.  –С. 3-10. 
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Новіков  
Геннадій Володимирович 

кандидат технічних наук, 
Голова Аграрного союзу України, 

генеральний директор ПП «Аскон», 
голова Наглядової ради ТДАТУ 

 

Випускник Мелітопольського інституту 
механізації  

сільського господарства 1989 року 
 

Новіков Геннадій Володимирович 
народився 17 червня 1963 року в смт 
Новоалексіївка Генічеського району 

Херсонської області. У 1989 році здобув вищу освіту закінчивши 
Мелітопольський інститут механізації та електрифікації сільського 
господарства за фахом «Електрифікація сільського господарства». Другу 
вищу освіту за фахом «Облік та аудит», отримав у Запорізькій інженерній 
академії у 1997 році. 
  З 1989 по 1995 рік працював інженером-електриком у колгоспі 
«Промінь» Якимівського району, пізніше був обраний головою цього 
господарства. У 1996 році було створено одне з перших в Запорізькій 
області приватне сільськогосподарське підприємство «Аскон», його 
очолив Г. В. Новіков. Основними видами діяльності підприємства є 
виробництво зерна, соняшнику, кукурудзи, цукрового буряка, 
тваринницької продукції. Високий рівень організації виробництва 
сільськогосподарських культур дозволив ПП «Аскон» отримати у 1999 
році паспорт-патент на право виробництва репродукційного насіння. 

В 2001 роцi сумісним наказом по Міністерству Аграрної політики 
України і Національній Академії наук приватне підприємство «Аскон» 
затверджено базовим господарством Київського інституту фізіології 
рослин і генетики і отримало статус елітного насіннєвого господарства, а у 
червні 2003 року наказом № 37 призначене базовим господарством 
Інституту фізіології рослин і генетики Національної Академії наук 
України. 

 Геннадій Володимирович один з тих виробників, які досить успішно 
займаються наукою. На базі ТДАТУ у 2017 році він захистив 
дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. 
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 В. Г. Новіков входить до колегії Мінагрополітики України, 
обраний головою об’єднання сільгосппідприємств Запорізької області та 
Аграрного союзу України. Неодноразово обирався депутатом районної 
ради, був головою Якимівської районної ради, нагороджений орденом «За 
заслуги» ІІІ ступеня. 
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