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ародився 14 травня 1957 р. в с. Багва Маньківського району Черкаської області в родині спадкових хліборобів. Ще в дитинстві знав, що життя
буде пов’язане з сільським господарством, але, як і всі однолітки, мріяв стати космонавтом. Потім, коли трохи підріс, вирішив, що буде агрономом. Іншого вибору й годі
було чекати, адже батько, Петро Іванович, усе життя працював на землі, протягом 30 років очолював місцевий колгосп «Авангард», фронтовик, кавалер багатьох урядових
нагород, зокрема 2-х орденів Леніна. Дідусь по маминій лінії, Григорій Карпович, працював у кузні, і прізвище мав
відповідне — Коваль. Малий Петро ходив до нього в майстерню і опановував ковальську роботу.
Навчаючись у школі, під час літніх канікул виконував
різні роботи в колгоспі — причіплювача, помічника комбайнера, механізатора (їздити на тракторі вмів ще у третьому
класі). Працював із кіньми, роздавав корми тваринам на
фермі. Тож свою першу аграрну професію — тракторист-машиніст широкого профілю — набув ще до закінчення школи.
Після цього цілком свідомо вирішив вступити до Уманського сільськогосподарського інституту, адже на той час
цей навчальний заклад вирізнявся в Україні потужними
кадрами. Петро Петрович відзначає, що йому пощастило
навчатися з легендарним хліборобом-механізатором, згодом — двічі Героєм Соціалістичної Праці Омеляном Никоновичем Парубком.
Закінчивши в 1979 р. інститут (із присвоєнням кваліфікації «вчений агроном»), служив у армії. Упродовж
1980–1982 рр. працював агрономом-насіннярем (а потім —
головним агрономом) у колгоспі ім. Суворова, що в Жашківському районі Черкаської області. Тоді це була база
Всесоюзного інституту цукрових буряків, який розміщувався
в Москві, — потужне господарство високої культури землеробства з передовими виробничими технологіями. Там працювали дуже багато видатних на той час аграріїв, серед них — уже
згаданий О. Н. Парубок. Кадри були, як на підбір, — розумні,
сильні, і це стосувалося не тільки керівників, а й механізаторів. Тому, працюючи в колгоспі ім. Суворова, П. П. Євич багато чому навчився й досі згадує ту життєву школу.
Згодом Петро Петрович був призваний на службу в органи державної безпеки, а в 1986 р. став першим секретарем
Корсунь-Шевченківського райкому комсомолу. У лютому

1991 р. перейшов на посаду агронома регіонального центру
агрофірми «Зоря» Рівненської області, яку очолював знаний хлібороб, двічі герой Соціалістичної праці Плютинський Володимир Антонович. У 1993 р. вирішив створити
структуру, яка займалася б вирощуванням насіння і постачанням засобів захисту рослин. Зауважує, що в ті часи вести
бізнес було легко, оскільки надавалася величезна державна
підтримка й місцеві органи влади всіляко заохочували створення приватних підприємств, аби вони лише функціонували і платили податки. Так виникло ТОВ «АгроРось».
Молода компанія «АгроРось», у якій працювали всього
12 осіб, сфокусувалася на обслуговуванні аграрного бізнесу: продаж якісного насіння і засобів захисту рослин. Завдання — допомагати компаніям, зайнятим у рослинництві,
підвищувати ефективність обробітку ґрунту.
Сьогодні товариство займається виробництвом і реалізацією високопродуктивного посівного матеріалу зарубіжної та вітчизняної селекції, постачанням оригінальних
засобів захисту рослин виробництва провідних компаній
світу й усіх видів мінеральних добрив і добрив для позакореневого підживлення на всій території України.
Компанія розпочала діяльність у 1994 р. і за час свого
існування посіла одне з провідних місць на українському
ринку засобів хімічного захисту рослин, насіння сільськогосподарських культур та сільськогосподарської техніки.
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ТОВ «АгроРось» є одним із основних дистриб’юторів таких
відомих виробників засобів захисту рослин, як «Сингента»
(Швейцарія), «БАСФ» (Німеччина), «Байєр КропСайєнсес» (Німеччина), «ФМСі» (США), «Дюпон» (США) та ін.
Щодо реалізації та виробництва високоврожайного посівного матеріалу злакових, технічних та олійних культур
підприємство тісно співпрацює з вітчизняними та зарубіжними компаніями.
ТОВ «АгроРось» нарощує свій потенціал і у тваринництві. Є на підприємстві й сучасна свиноферма. Помітні
кроки господарство зробило в галузі свинарства. Насамперед — запровадили прогресивну технологію утримання і догляду, яку запозичили в європейських фермерів.
У 2014 р. компанія ввійшла до рейтингу «200 найбільших компаній» за версією журналу «Forbes», а наступного
року відбувся запуск сучасного зерносушильного комплексу.
Компанія «АгроРось» є великим платником податків. Так,
за 2017–2018 р. до державного та місцевого бюджетів сплачено 108,4 млн грн.
Робочий день П. П. Євича починається о шостій
ранку. «Як сільський чоловік, я встаю рано, — всміхається
аграрій. — О шостій годині уже відповідаю на дзвінки».
З 8:00 до 10:00 він працює з документами, спілкується з топменеджерами. Потім зустрічається з клієнтами і постачальниками. Улюблена частина робочого дня — виїзд на
поля. Петро Петрович щодня вирушає подивитися, як там
справи. «Мій робочий день закінчується пізно, — розповідає
бізнесмен. — Влітку я часто повертаюся додому запівніч. Наприклад, обприскування ми проводимо тільки вночі, коли
рослини виходять зі стану стресу після денної спеки».
П. П. Євич — професіонал своєї справи: проблеми на полі
він бачить одразу, і не тільки проблеми, але і причини, помилки, які їх спровокували. В людях найбільше цінує відкритість. Мудрість Петра Петровича являється в шанобливому
ставленні до підлеглих, вмінні сформувати ефективну команду. Він завжди робив ставку на молоді кадри, їхні знання
і прогресивне мислення, вміє вимагати й цінувати, підтримувати й заохочувати ініціативу, самостійність, прислухатися до
чужої думки і не нав’язувати власних рішень.
Населення сіл Квітки та Тарасівка, в яких діє насінницьке господарство СТОВ «Агрофірма «АгроРось», постійно відчуває турботу про розвиток села. Найяскравішим
виявом цього стала участь в газифікації села, якого люди
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чекали багато років. Школа, медичний заклад, культура,
спорт — все особисто контролює П. П. Євич, який не тільки
відгукується на прохання допомогти, але й сам пропонує
цікаві ідеї. Однією з таких ідей було видання книги «Село
Квітки і квітчання. Сторінки людської пам’яті». Сьогодні
ТОВ «АгроРось» побудувало красиву церкву в селі з поетичною назвою Квітки. Це не піар, а норма життя української
компанії на українській землі.
Благодійність — важлива риса щедрої душі Петра Петровича. Він ніколи не залишить людину в біді. Чоловік
глибоко розуміє потреби охорони здоров’я і першим у районі обладнав кілька палат районної лікарні. Інвестиціями
в майбутнє вважає розвиток молоді й усіляко допомагає
Квітчанській та іншим школам міста й району. Справжньою
пристрастю П. П. Євича ще з юних років є футбол. Сам колишній гравець, він не тільки пропагує цю гру, підтримує
футбольні команди, а й доклав неймовірних зусиль, щоб
Корсунь-Шевченківський стадіон «Колос» перетворився
на справді олімпійську арену.
На відкриття «Колос-Арени» прибули керівники Федерації футболу України на чолі з президентом А. М. Павелком та
ветерани футболу: Андрій Біба, Володимир Мунтян, Анатолій Дем’яненко, Олексій Михайличенко, Леонід Буряк, Іван
Яремчук, Василь Рац, Віктор Чанов, Володимир Трошкін.
Таку щедрість, доброту цінують і поважають всі, кого
зводила доля з Петром Петровичем, на цьому засновані
його стійкий авторитет і щира повага людей.
Окрім керівництва ТОВ «АгроРось», П. П. Євич займався й політичною діяльністю. Зокрема, протягом
2001–2003 рр. був головою Корсунь-Шевченківської райдержадміністрації, у 2002–2006 і 2010–2015 рр. — депутатом
Черкаської обласної ради.
Також Петро Петрович вирішив здобути другу освіту
і в 2005 р. закінчив Національну академію державного
управління при Президентові України, здобувши кваліфікацію «магістр державного управління». У 2012 р. він захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата
сільськогосподарських наук і рішенням Національної академії аграрних наук України від 29.03.2012 р. П. П. Євича
обрали почесним академіком. Наступного року вчена рада
Уманського національного університету садівництва присвоїла Петру Петровичу звання почесного професора університету, і його обрали головою наглядової ради УНУС.

Учасники навчального семінару з вирощування високих врожаїв на базі ТОВ «АгроРось» (у центрі П. П. Євич), 2018 р.
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