УМАНСЬКИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

САДІВНИЦТВА

ГОРДІЙ
Микола Васильович
Випускник агрономічного факультету (1973)

Директор ПОСП «Уманський тепличний комбінат»
Заслужений працівник сільського господарства України
Почесний громадянин Черкащини
Депутат семи скликань Уманської районної
та Уманської міської рад. Депутат Паланської ОТГ

Н

ародився 29 січня 1949 р. в с. Водяники Звенигородського району Черкаської області в сім’ї
колгоспника. Протягом 1956–1967 р. навчався
в місцевій середній школі.
Вищу освіту Микола Васильович здобував упродовж 1967–1973 рр. в Уманському сільськогосподарському інституті, де отримав кваліфікацію «вчений
агроном, плодоовочівник».
Знання, набуті за роки навчання, стали для Миколи Васильовича тією основою, яка визначила зміст усього його
життя — самовіддана, наполеглива й цілеспрямована робота в сільському господарстві.
У студентський період під керівництвом О. У. Реїзова
став чемпіоном СРСР серед студентів сільськогосподарських ВНЗ, а також виграв ІV сільські ігри України з бігу
на 100 м.
Трудову діяльність перспективний молодий фахівець
розпочав у 1973 р. із посади старшого агронома тепличноовочевого комбінату колгоспу с. Паланки Уманського
району.
У 1976 р., в зв’язку з відокремленням тепличного комбінату від колгоспу імені Калініна (с. Паланка) в самостійне
підприємство, зарахований головним агрономом Уманського міжколгоспного теплично-овочевого комбінату.
В 1979 р. він очолив новостворений Уманський міжколгоспний теплично-овочевий комбінат. У 2000–2001 рр. був
директором згаданого навчально-виробничого тепличного
комбінату.
Сьогодні Микола Васильович керує сільськогосподарським підприємством «Уманський тепличний комбінат».
Професія стала його справжнім покликанням, а комбінат —
справою всього життя.
Один зі складників успіху підприємства — постійний
пошук і вирощування таких сортів овочів, які вирізняються чудовим смаком, високими споживчими якостями
і задовольняють найвишуканіший смак споживачів.
У 2006 р. споживачам була представлена нова торгова
марка — «З грядки», у 2010 р. — «Гордій».
Багаторічна старанна праця Миколи Васильовича гідно
оцінена державою, про що свідчать численні нагороди: золота медаль ВДНГ УРСР (1979), орден «Дружби народів»
(1986), почесне звання «Заслужений працівник сільського

господарства України» (1999), Грамота Міністерства аграрної політики «За впровадження передових технологій»
(2008), звання лауреата загальноосвітньої програми «Людина року — 2009», орден князя Ярослава Мудрого V ступеня
(2010), орден «За гуманність та милосердя», за сердечне
ставлення до людей, які постраждали від наслідків Чорнобильської аварії (2011), орден Святого апостола Андрія
Первозванного Української Православної Церкви (2016).
Депутат семи скликань Уманської районної та Уманської міської рад, депутат Паланської об’єднаної територіальної громади. Миколі Васильовичу було присвоєно звання
«Почесний громадянин Черкащини» (2018). Удостоєний
ордена князя Ярослава Мудрого IV ступеня (2019).
Микола Васильович зазначає, що важливу роль у його
житті відіграло навчання в інституті. Сьогодні він тримає
руку на пульсі життя рідного вишу, підтримуючи партнерські відносини з Уманським національним університетом
садівництва. Багато студентів університету проходять практику та працюють на підприємстві, яке очолює Микола
Васильович. Також він поєднував роботу керівника з викладацькою роботою на кафедрі овочівництва Уманського державного аграрного університету. Є автором наукових статей
і посібників, співавтором методичних вказівок «Біологічні
особливості вирощування томатів у закритому ґрунті».
Головною подією студентських років Микола Васильович вважає зустріч із майбутньою дружиною у стінах альмаматер. Познайомилися тодішні студенти на волейбольному
майданчику спортзалу рідного інституту. Дружина стала
матір’ю двох синів — Віктора та Андрія, є вірною та надійною опорою для коханого чоловіка на все життя.
Любов до улюбленої справи Микола Васильович прищепив і своїй сім’ї. Зазначає, що діти, так би мовити, росли
на виробництві, ще школярами вчилися робити щеплення
томатів. Нині Віктор Гордій — заступник директора з економіки; Андрій Гордій — заступник директора з агрономічних
питань. Підростає третє покоління: все частіше з’являється
на комбінаті і внук Олексій, студент, майбутній агроном.
Микола Васильович від щирого серця вітає колектив
і випускників Уманського НУС з черговим ювілеєм. Зичить
великого натхнення, наснаги, впевнено йти вперед, нарощувати свій потенціал, наполегливо втілювати свою благородну мету.
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