
Катерина ВОРОНЕНКО і Віталій СКОЦИК вітають лауреатів. 

Переможець конкурсу Юрій ПРОНЬКО 

ЦЕЙ конкурс, слід зазначити, дещо

незвичайний, – адже мета його по�

лягає не стільки у змаганні, скільки

у якнайширшій демонстрації при�

кладів, що в Україні можна прибут�

ково займатися сільським господар�

ством. На переконання організато�

рів, кращий господар – це той, хто

за будь�яких умов не зупиняється,

не здається, а працює на результат і

досягає успіху. Це той керівник,

який ніколи не забуває про своїх

людей, вчасно виплачує заробітну й

орендну плату, дбає про соціальну

сферу села. Кожний з учасників

конкурсу відповідає зазначеним

критеріям і завдяки своїй праці виз�

наний у себе в районі, в області. А

відтепер завдяки компанії АМАКО

і телевізійникам «Сільського часу»,

які протягом року присвятили окре�

мий сюжет кожному з номінантів, –

гідно вшанований на всю Україну. 

У конкурсі 2010 року, зокрема,

брали участь потужні агровиробни�

ки, серед яких чотири Герої Украї�

ни: Тетяна Корост – керівник ТОВ

«Агрофірма «Маяк» Полтавської

області (з 2010 року очолює Коте�

левську РДА), Віра Найдьонова –

керівник ДП ДГ «Асканійське» на

Херсонщині, Анатолій Пачевський

– керівник ПП «Радівське» на Він�

ниччині і Василь Петринюк –

керівник ТОВ «Старт» Хмельниць�

кої області. Однак більшість стано�

вили середні й невеликі підприєм�

ства, фермерські господарства і на�

віть одноосібники. Адже, за слова�

ми голови наглядової ради компанії

АМАКО  Віталія Скоцика, «дуже

часто намагаються ділити нас на ве�

ликі холдинги, фермерів, приватні

підприємства тощо… Насправді, всі

ми є відданими українській землі

трударями».

3 лютого на стенді компанії

АМАКО крім власне «винуватців

урочистостей» зібралося чимало го�

стей і представників ЗМІ. Після

стислого вступного слова перейшли

безпосередньо до церемонії нагоро�

дження. Вона виявилася досить

тривалою, адже практично у кож�

ного з лауреатів знайшлися теплі

слова вдячності на адресу «Сільсь�

кого часу», компанії АМАКО і сво�

їх колег – трудівників села, які сьо�

годні працюють радше на власному

ентузіазмі й таланті, ніж завдяки

державній підтримці. Телевізійній

програмі та її незмінній ось уже

протягом 11 років ведучій і керівни�

кові Катерині Вороненко дякува�

ли за інформаційну підтримку села і

відкрите висвітлення його проблем.

Компанії АМАКО – за партнерські

стосунки і агротехнології, які реаль�

но приносять гроші. 

Загальну думку, на наш погляд,

висловив Михайло Андрієвський

з Чернігівщини, генеральний ди�

ректор ТОВ «Крок�УкрЗалізБуд»:

«Мені дуже приємно, що є такі

компанії, які підтримують телепро�

граму «Сільський час». Згадайте, що

за радянських часів кожного дня ми

бачили сюжети про сільське госпо�

дарство. Наразі приємно, що теле�

журналісти за підтримки компанії

АМАКО їздять всією Україною,

щоб рекламувати нас і поширюва�

ти наш аграрний досвід. Ми – аг�

рарна держава і тому хотіли б, щоб

про наші аграрні компанії знали не

лише в Україні, а й за кордоном».

Дипломи і подарунки лауреатам

від організаторів проекту вручили

Віталій Скоцик та Катерина Воро�

ненко. А на додачу інформаційні

партнери конкурсу «Кращий госпо�

дар року 2010» – журнали «Пропо�

зиція» і «Агроексперт» – вручили

відзначеним цими виданнями номі�

нантам заохочувальні призи.

На думку організаторів конкур�

су, кожен з лауреатів заслуговує бути

найкращим. Переможцем же цього

разу визнаний голова фермерського

господарства «Незалежність» Юрій

Пронько з Луганщини.

У самих організаторів планів на

поточний рік також багато. Компа�

нія АМАКО планує відкрити п'ять

нових сервісних центрів, у тому чи�

слі на Луганщині. Конкурс «Кра�

щий господар року» також тривати�

ме, бо добрих господарів, здатних

поділитися досвідом власного ус�

піху, в Україні чимало. Відтепер, за

словами Катерини Вороненко, ге�

роями проекту 2011 року зможуть

стати не лише керівники сільгосп�

підприємств, а й сільська поштар�

ка, і депутат районної або сільської

ради, сільська громада в цілому.

Тож, шановні колеги�аграрії, маєте

нагоду потрапити до лав учасників

конкурсу і заявити про себе на всю

Україну!

Павло Мороз

Переможець конкурсу:

•ПРОНЬКО Юрій Олександрович, голова ФГ «Незалежність», Луганська область.

Лауреати конкурсу:

•АНДРІЄВСЬКИЙ Михайло Володимирович, генеральний директор ТОВ «Крок#УкрЗалізБуд»,
Чернігівська область;

•АНТОНЮК Лука Васильович, директор агрофірми «Медобори», Тернопільська область;
•БАГРІЙ Андрій Григорович, директор ТОВ «Обрій», Вінницька область;
•БАРЦЬОСЬ Володимир Васильович, генеральний директор Вінницької АПГ, Вінницька область;
•БІЛИК Антон Іванович, директор ПОП «Іванівське», Тернопільська область;
•БОВДИР Олексій Васильович, директор СТОВ «Скіф», Полтавська область;
•ВАСЕЦЬКИЙ Олег Володимирович, директор НВФ «Урожай», Черкаська область;
•ВАСЮТА Михайло Васильович, голова ФГ «Козубівське», Полтавська область;
•ВАЩУК Олег Володимирович, директор ТОВ «Трипілля», Рівненська область;
•ВОЛОХА Віктор Іванович, голова ФГ «Волошкове поле», Київська область;
•ГАЛУШКО Валентин Миколайович, директор Валявської філії НВФ «Урожай», Черкаська область;
•ЗУБЧУК Олександр Миколайович, директор СТОВ «Старинська птахофабрика», Київська область;
•КАДИЛЯК Михайло Степанович, голова ФГ «Апогей», Львівська область;
•КАЙНОВ Аркадій Ерікович, голова селянського господарства, Житомирська область;
•КАРНАУХ Сергій Миколайович, генеральний директор ТОВ «Хортиця#Агро», Житомирська область;
•КИРИЛЮК Олег Павлович, директор ТОВ «Агрофірма Корнацьких», Миколаївська область;
•КІЧМАРЕНКО Олександр Михайлович, директор ПП «Юхимівське», Вінницька область;
•КОРОСТ Тетяна Михайлівна, директор ТОВ «Агрофірма «Маяк», Полтавська область;
•ЛУК'ЯНЕЦЬ Володимир Лукич, генеральний директор ДП «Златодар», Черкаська область;
•МАКСИМИШИН Зіновій Дмитрович, голова агрофірми «Дзвони», Львівська область;
•МАЛАМУД Аркадій Михайлович, власник групи компаній «Інсеко», Рівненська область;
•МАЛИНОВСЬКИЙ Сергій Васильович, директор ПП «Імпак», Житомирська область;
•МАЛЬЦЕВ Олександр Петрович, директор ДП «Альфа Фарм», Херсонська область;
•МАРТИНЯК Сергій Васильович, голова АПГ «Пан Курчак», Волинська область;
•МЕЛЬНИК Валерій Васильович, заступник генерального директора ТОВ «Аграрний фонд Терещенка»,

Житомирська область;
•МОСКВИЧ Степан Овсійович, директор ТОВ «Агротехсервіс», Волинська область;
•НАЙДЬОНОВА Віра Опанасівна, генеральний директор ДП ДГ «Асканійське» НААН України,

Херсонська область;
•НОВИЦЬКИЙ Валерій Миколайович, голова НР ТОВ «Плиски#Агро», Чернігівська область;
•ПАЧЕВСЬКИЙ Анатолій Мартинович, генеральний директор ПП «Радівське», Вінницька область;
•ПАЩЕНКО Григорій Васильович, голова ФГ «Нектар», Черкаська область;
•ПЕТРИНЮК Василь Андрійович, генеральний директор ТОВ «Старт», Хмельницька область;
•ПІДДУБНА Валентина Іванівна, голова ФГ «Малокобелячківське», Полтавська область;
•РАСПОПОВ Роман Сергійович, генеральний директор ЗАТ «АПК#Інвест», Донецька область; 
•САВЧЕНКО Михайло Миколайович, директор агрофірми «Корсунь», Черкаська область;
•СЕНЧЕНКО Микола Іванович, директор СТОВ «Хлібороб», Вінницька область;
•СНОПКО Юрій Євгенович, директор ПП «Західна аграрна компанія», Волинська область;
•СУПРУН Олег Миколайович, директор СТОВ «Агрофірма ім.Т.Г.Шевченка», Харківська область;
•ФЕДЧЕНКО Юрій Леонідович, директор ПСП «П'ятихатське», Кіровоградська область;
•ХАНК Тетяна Сергіївна, генеральний директор ТОВ «ГЯДТ Агро», Полтавська область;
•ЦИБЕНКО Катерина Іванівна, виконавчий директор ДП «ДГ імені Декабристів», Полтавська область;
•ЧУПИРА Сергій Миколайович, генеральний директор ТОВ «Краєвид#агро», Харківська область;
•ШВЕЦЬ Володимир Іванович, директор ПСП «Миролюбівське», Житомирська область;
•ЯКИМЧИК Борис Олександрович, директор ДП навчально#дослідного племінного птахівничого

заводу ім.Фрунзе НУБіП, АР Крим;
•ЯСТРЕБОВА Надія Леонідівна, голова СФГ «Ястреб», Запорізька область.

Учасники конкурсу «Кращий господар року» за підсумками 2010 р.:

Кожний успішний форум, що відбувається на постійній основі, з часом набуває своїх традицій. Для
щорічної зимової міжнародної виставки «ІнтерАГРО», яка цього року всьоме гостинно відчинила
двері, доброю традицією стало проведення урочистої церемонії нагородження лауреатів рейтингової
програми професійного визнання – конкурсу «Кращий господар року». 
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Кращі господарі на землі


