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зоотехнічного факультету (1971)
Директор ТОВ «Агрофірма «Маяк»
Герой У
 країни.
Заслужений працівник сільського господарства України.
Почесний громадянин Одеської області

Н

ародилася 23 липня 1948 р. в с. Стадниця Тетіївського району Київської області. Мати,
Людмила Леонтіївна Атаманець, працювала
вчителем і змалку прищеплювала донці прагнення до
вдумливого, аналітичного пізнання світу. Остаточний же вплив на вибір майбутньої професії справила
щира любов Зінаїди Михайлівни до тварин і всього
живого.
Упродовж 1966–1971 рр. здобувала фах зоотехніка
в стінах Одеського сільськогосподарського інституту. Відтак у лютому 1971 р. розпочала трудову
діяльність на посаді головного зоотехніка Комбінату ім. Г. І. Петровського (Роздільнянський район
Одеської області).
З листопада 1971 р. — головний зоотехнік колгоспу ім. Жданова с. Златоустове Березівського району Одеської області. А 8 лютого 1975 р. загальними
зборами колгоспників Зінаїду Гришко було обрано
головою цього господарства, незмінним керівником
якого вона є й донині. Під її керівництвом колгосп
було реорганізовано в колективне сільсько-господарське підприємство, а КСП — реформовано на товариство з обмеженою відповідальністю.
Зінаїда Михайлівна вірить, що запорукою успішної діяльності на будь-якій професійній ниві є найперше справедливість і відповідальність. Очоливши
господарство, розташоване на бідних прилиманських
ґрунтах, вона зуміла не тільки успішно провести його
через скрутні для сільського господарства часи, а й
зміцнити та примножити.
Зараз агрофірма «Маяк» щорічно отримує високі
врожаї, виробляє та реалізує насіння першої генерації зернових культур, упроваджує у виробництво нові
високопродуктивні сорти.
У 2001 р. з ініціативи директора господарство
отримало статус племінного репродуктора з розведення великої рогатої худоби української червонорябої молочної породи, а в 2007 р. — племінного
заводу з розведення корів української червоної молочної породи.
Великої ваги Зінаїда Гришко надає й розв’язан
н
 ю соціальних проблем свого населеного пункту.
За рахунок ТОВ «Маяк» було вирішено питання

газифікації та водопостачання, надано допомогу
будинку культури, школі, дитячому садкові, Дитячому оздоровчому табору «Чайка», церкві Іоана
Златоуста.
Упродовж багатьох років Зінаїда Михайлівна
була депутатом Одеської обласної ради, очолювала
Одеську обласну раду сільськогосподарських виробників. Нагороджена званням Заслуженого працівника сільського господарства України (1995),
орденом «За заслуги» ІІІ ст. (1998), ювілейною медаллю «20 років незалежності України» (2011).
А в 2001 р. указом Президента України їй присвоєно
звання Героя України.
Нині, маючи за плечима неабиякий професійний
досвід, Зінаїда Михайлівна зазначає, що від щирого
серця вдячна рідному університету за міцні фундаментальні знання не тільки з профільних дисциплін,
а й з економіки та соціології — вони стали дуже важливими в роботі, та й у житті загалом.
З повагою та глибокою вдячністю згадує вона
всіх викладачів ОДАУ, а особливо — нині, на жаль,
уже покійних професорів Івана Степановича Самой
ленка, Євгенію Михайлівну Агапову, Івана Степановича Журавка та інших.
Упродовж усієї трудової діяльності Зінаїда Михайлівна Гришко підтримувала постійний професійний зв’язок з альма-матер, особлива подяка — за
практичну допомогу в період реформування колективного господарства в ТОВ. І вітаючи науково-педагогічний колектив ОДАУ зі сторіччям навчального
закладу, вона бажає сучасним і майбутнім викладачам та студентам наснаги для творчого пошуку, амбітних поривань і високих звершень.
Заміжня. Чоловік, Микола Васильович Гришко,
також випускник зоотехнічного факультету (1972),
щоправда іншого вишу. Він працює заступником директора та головним економістом агрофірми «Маяк».
Вільний час Зінаїда Михайлівна воліє присвячувати тихому відпочинку в товаристві класиків
української та світової літератури, серед її улюблених
авторів — Т. Г. Шевченко, М. В. Гоголь, А. П. Чехов,
Л. М. Толстой. Полюбляє також мандрівки сторінками Інтернету.
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