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Н

ародився 19 квітня 1949 р. в с. Довжок Ямпільського району Вінницької області в сім’ї колгоспника Якова Микитовича та вчительки Надії
Василівни. Ще у шкільні роки цікавився сільським господарством. Це й недивно, адже навколо широчіли безкраї
лани пшениці, жита, вівса та буряку. Із сумом малий Сашко
споглядав, як батько лопатою копає буряк і руками його
обробляє. Ще тоді він без жодних сумнівів зрозумів — необхідно щось змінювати, покращувати умови праці селян.
Після закінчення школи в 1966 р. О. Я. Манзар вступив до ОСГІ. Безперечно, в особистісному й фаховому
становленні Олександра Яковича ключову роль відіграли
педагоги альма-матер. Це декан факультету, доц. К. О. Федосєєв, професори С. Я. Розін, Ф. К. Тихомиров, В. Ю. Казаков, В. В. Тихомиров, а також доц. С. В. Мокров.
Саме навчання в ОСГІ сприяло успішній професійній діяльності О. Я. Манзара, кар’єрному зростанню, навчило самодисципліні й самоосвіті, розширило світогляд,
з’явилися нові знайомства та зв’язки.
В інституті Олександр Якович зрозумів, що якісна
праця неможлива без постійного навчання, самовдосконалення, прагнення до нових горизонтів. Закінчивши
ОСГІ з червоним дипломом, О. Я. Манзара працював агрономом у колгосп «Світанок» Любашівського району
Одеської області. Через півроку його призвали на службу
до лав Радянської армії в ракетні війська. Після демобілізації повернувся вже до колгоспу імені Ілліча, де обіймав

посаду головного агронома, а в 1977 р. став головою колгоспу ім. Шевченка. З 1983 р. — керівник районного
масштабу в Любашівському районі.
У 1995 р. Олександр Якович очолив КСП «Зеленогірське», яке в 2000 р. реформував у виробничо-наукову фірму. Підприємство єдине в районі господарство,
що вирощує унікальну породу великої рогатої худоби —
«Південну м’ясну». Над створенням цієї елітної породи
працювали співробітники Інституту тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова «Асканія-Нова» та Інституту
розведення і генетики тварин НААН спільно з провідними
господарствами Одеської, Херсонської та Миколаївської
областей. Вона була виведена саме в ТОВ «Зеленогірське»
і в 2009 р. визнана національним надбанням. Тварини
цієї породи вирізняються високими адаптаційними якостями і стійкістю до захворювань, відмінними продуктивними показниками та плодовитістю, добре розвиненими
м’ясними формами, здатністю споживати велику кількість грубих, об’ємистих кормів і пристосованістю до тривалого пасовищного утримання. За виведення «Південної
м’ясної» О. Я. Манзар став Лауреатом Державної премії
України в галузі науки і техніки.
Олександр Якович безперервно вдосконалює роботу
підприємства. Він постійно поруч зі своїми підлеглими
і намагається не пропустити ані хвилини з життя підприємства. Адже керується принципом: «Завжди працювати
з людьми і для людей».

Олександр Манзар з Героєм України, директором агрофірми
«Маяк» Зінаїдою Гришко

Південна м’ясна порода ВРХ з племзаводу
«Зеленогірське»
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