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Захар’єв
Микола Йосипович
Випускник
агрономічного факультету (1970)
Директор ПСП «Маяк»
Депутат Ширяївської районної ради
з 1977 р.

Н

ародився 1 вересня 1947 р. в с. Червоний
Кут Ширяївського району Одеської області.
Батько, Йосип Платонович (1921 р. н.), працював механізатором, а потім — завідувачем молочнотоварної ферми в колгоспі «Маяк». Мати, Любов Федорівна
(1922 р. н.), була колгоспницею, присвятила свою трудову діяльність тваринництву й рільництву.
Закінчивши в 1965 р. 11 класів Червонокутської загальноосвітньої школи, юнак вступив на агрономічний
факультет Одеського сільськогосподарського інституту.
В 1970 р. став випускником інституту, отримавши кваліфікацію вченого агронома. Викладачів цього вишу
вдячний випускник називає найкращими у світі наставниками, адже вони головним чином вплинули на
його формування як висококваліфікованого фахівця
та непересічну особистість. Обрана професія стала для
М. Й. Захар’єва улюбленою справою — беззаперечною
запорукою його успіху.
Професійний шлях Микола Йосипович розпочав на
малій Батьківщині — у колгоспі «Маяк». У 1972–1973 рр.
закінчив шестимісячні курси підготовки керівних кадрів
при Одеському сільськогосподарському інституті. У вересні 1973 р. був обраний головою колгоспу ім. Калініна
Ширяївського району Одеської області. У 1977 р. повернувся в с. Преображенка, де був призначений головою

Обласний семінар з вирощування сільсько-господарських культур
у ПСП «Маяк»

колгоспу «Маяк». У 1994 р. став головою Ширяївської
районної ради та головою райдержадміністрації.
У 1996 р. Микола Йосипович за власним бажанням звільнився з посади керівника району та повернувся в колгосп «Маяк» на посаду голови. У 2000 р. КСП
«Маяк» було реорганізовано у ПСП «Маяк», директором
якого працює до сьогодні.
За час роботи М. Й. Захар’єва в «Маяку» коштом господарства було побудовано багато об’єктів виробництва
та соціального призначення, а саме: понад 30 км асфальтованих доріг, двоповерхову середню школу, двоповерховий дитячий садок, двоповерхову адміністративну
споруду. Прокладено водогін у селах Преображенка та
Лідівка, зведено більше ніж 50 будинків для працівників
ПСП «Маяк», споруджено майстерню на 25 місць для
тракторів, низку тваринницьких приміщень, зерносховище на 15 000 м2 та ін. У 2007 р. до господарства прокладено газопровід протяжністю 10 км і газифіковано
с. Преображенка.
За сумлінну працю, високі виробничі показники та
розвиток інфраструктури Миколу Йосиповича нагороджено орденом «Знак пошани» (1991), орденами «За
заслуги» III та II ступенів (2002, 2007), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2008), орденом Ярослава Мудрого V ступеня та «Зіркою економіки України»
ІІІ ступеня за національним бізнес-рейтингом (2011),
грамотами району та області, почесними відзнаками
Одеської обласної державної адміністрації та Одеської обласної ради. Депутат Ширяївської районної ради
з 1977 року до сьогодні.
Дбайливий сім’янин. Дружина, Людмила Федорівна (1948 р. н.), після закінчення Ізмаїльського державного педагогічного інституту все життя працює
вчителем молодших класів у Преображенській загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів. Подружжя виховало
двох синів. Олег (1968 р. н.) закінчив Одеський державний університет імені І. І. Мечникова. Сергій (1971 р. н.)
є випускником агрономічного факультету Одеського
сільськогосподарського інституту, нині — голова СФГ
«Маяк» в с. Преображенка. М. Й. Захар’єв має четверо
внуків та правнука. Внук Микола (1995 р. н.) закінчив
Одеську юридичну академію, працює заступником директора ПСП «Маяк».
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