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Павло Євгенійович
Випускник агрономічного факультету (1984)

Директор СТОВ Агрофірма «Ольгопіль»
Повний кавалер ордена «За заслуги»

Н

ародився 2 січня 1961 р. в с. Мельниківці Немирівського району Вінницької області. Мати, Марія Григорівна, була акушеркою, а батько, Євген
Феодосійович, — бригадиром тракторної бригади.
Із 3-го класу Павло займався спортом — футболом і баскетболом. У 10-му класі сотню разів підйом з переворотом
робив. Тож хотів стати фізкультурником. Погляди юнака
змінилися після того, як на канікулах підробляв у бригаді
тата помічником комбайнера. Вже з 15 років він працював
помічником тракториста в колгоспі імені Мічуріна.
Після закінчення із золотою медаллю школи, П. Є. Каленич вступив до Уманського сільськогосподарського інституту, де старанно навчався з метою отримати кваліфікацію
«вчений агроном». Зазначений інститут закінчив із відзнакою і розпочав трудову діяльність.
Так, із 1984 р., за винятком трирічного періоду роботи
на посадах інструктора, заступника завідувача Чечельницького райкому Компартії України, Павло Євгенійович займається виключно сільським господарством. За час трудової
діяльності здебільшого обіймав керівні посади на колективних сільськогосподарських підприємствах Чечельниччини.
Талановитий господарник є засновником СТОВ
Агрофірма «Ольгопіль», де з 2000 р. працює директором, майстерно скеровуючи колектив компанії на виконання головної мети — збільшення виробництва якісної

сільськогосподарської продукції при зниженні витрат на її
виробництво.
Сьогодні в розпорядженні агрофірми — 4890 га землі
Ольгопільської, Тартацької, Стратіївської та Демівської
сільської ради Чечельницького району. В господарстві працює 129 працівників.
Ключовим напрямом діяльності агрофірми є вирощування зернових і технічних культур: пшениці, ячменю,
сої, ріпака, кукурудзи, цукрового буряку, вівса та соняшнику. Ефективно працює свиноферма й молочно-товарна
ферма. Основною продукцією господарства є: насіння, продовольче зерно, хліб, борошно, крупи, соняшникова олія,
м’ясо та молоко.
На підприємстві збудували елеватор, млин, крупорушку,
пекарню і олійню, а також оновили машинно-тракторний
парк. Агрофірма має власний ставок (70 га водного плеса), острівець посеред ставка облаштовано під зону зеленого туризму.
Крім того, в компанії функціонують: їдальня, готель, банкетний зал (у спортивному завершують капітальний ремонт).
За час діяльності підприємства сформовано висококваліфікований колектив: усі працівники здобули вищу освіту,
постійно підвищують свій фаховий рівень.
Одна із визначальних рис господарства — належна матеріально-технічна база, яку оновлюють згідно з вимогами
агротехнічної науки.

Вручення П. Є. Каленичу диплома про присвоєння наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук від педагогів УНУС

З Євгеном Марчуком
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На елеваторі СТОВ Агрофірма «Ольгопіль»

Урожай кукурудзи на полях СТОВ Агрофірма «Ольгопіль»

Вагомим досягненням компанії є атестація у 2008 р.
СТОВ Агрофірми «Ольгопіль» як елітного насіннєвого господарства. У 2010 р. придбано обладнання німецької фірми
«Petkus» і введено в експлуатацію насіннєвий завод. Якість
товарного зерна та насіння в господарстві перевіряють
у сертифікованих лабораторіях.
Агрофірма «Ольгопіль» — базове підприємство Інституту фізіології рослин та генетики Національної академії
наук України з виробництва насіння зернових культур.
Партнерами компанії є: ТОВ «Спектр-Агро», ЗАТ
«АгріматкоУкраїна», ТОВ «РДО Україна», ПАТ «Вінницький ОЖК», ПП «Авіс», ТОВ «Агросоюз», ПрАТ ПК «Зоря
Поділля».
Керівництво СТОВ Агрофірма «Ольгопіль» дбає
про покращення умов життя селян. Так, за останніх п’ять
років на потреби сільських громад та розвиток інфраструктури господарство витратило понад 25 млн грн.
Безперервний саморозвиток є сенсом життя П. Є. Каленича. Господарник стажувався у ФРН та Голландії. Набуті
знання та досвід ефективно використовує для удосконалення господарств, впроваджуючи передові технології із
захисту рослин та збільшення врожайності.
Двічі був депутатом Чечельницької районної ради.
З 1998 р. — депутат Вінницької обласної ради.
Є повним кавалером ордена «За заслуги»: у 2007 р. —
ІІІ ступеня, у 2012 р. — ІІ, у 2015 р. — І. У 2011 р. нагороджений трудовою відзнакою «Знак пошани». Неодноразово
відзначений дипломами Управління культури і туризму Він
ницької обласної державної адміністрації, П. Є. Каленичу
присвоєно звання «Покровитель культури».
У номінації «Сільськогосподарський товаровиробник»
у 2013 р. став переможцем конкурсу на звання «Людина
року». За вагомий особистий внесок у розвиток соціальної інфраструктури Вінниччини визнаний переможцем
конкурсу «Благодійник року».
На підставі Указу Президента України № 686 від
8 грудня 2015 р., Павлові Євгенійовичу присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки за роботу
«Формування збалансованих агроекосистем виробництва
національного насіння пшениці озимої».
У вільний час П. Є. Каленич обожнює плавати у ставку
або ж морі чи океані. До речі, за все своє життя він об’їздив
ледь не увесь світ (хіба що не був у Австралії). А ще йому
дуже подобається грати в настільний теніс.

Заповітна мрія Павла Євгенійовича — зробити рідний
край, на якому, так би мовити, поставили хрест, справжнім
центром об’єднаної територіальної громади. Зауважує, що
три роки тому с. Мельниківці покинули напризволяще:
школу мали намір закрити, робочих місць не було. Завдяки П. Є. Каленичу заклад було відремонтовано, зараз
у ньому навчається 81 учень (раніше — 28). У класах встановлено інтерактивні дошки й інше обладнання високої
якості. Павло Євгенійович прагне, щоб школа відповідала
найкращим освітнім стандартам.
Цікаво, що в селі зберігся парк, який прилягав до маєтку колишнього власника села, пана Червінського (споруду давно розвалили, а на її місці збудували школу та
будинок культури). Такий об’єкт має важливе історичне значення, тож П. Є. Каленич прагне надати йому друге життя.
Зараз розчищають ставок, на який понад 200 років ніхто
не звертав уваги.
Павло Євгенійович створив у селі фермерське господарство. Тепер с. Мельниківці — центр об’єднаної територіальної громади. Водночас підприємство активно
проводить роботи з відновлення інфраструктури та соціальних об’єктів, зокрема тільки в минулому році зробили
тверде покриття 14 км доріг у селі.
У с. Каташин організовано власне виробництво молока, кефіру та іншої кисломолочної продукції. Велику
увагу керівник приділяє автоматизації усіх виробничих
процесів, щоб у результаті отримати відмінний продукт,
а також розширенню асортименту, щоб задовольнити потреби споживачів у свіжих, корисних, необхідних продуктах харчування.
Інвестує чималі кошти і в с. Ольгопіль, на честь якого,
власне, й назвав очолюване підприємство. В селі з’явився
свій «острів Тузла». З легкої руки керівника виявилося, що
через Ольгопіль проїжджав Пушкін, облаштували площу та
встановили пам’ятник поетові. Павло Євгенійович наголошує: «Якби не історія з Олександром Сергійовичем, дороги
в селі досі б не було». З тих пір цю трасу господарник жартівливо називає «Пушкінштрассе».
Навколо зазначених пам’ятника і площі тішить око гарний центр села. З ініціативи П. Є. Каленича біля Пушкіна
облаштували сквер Шевченка. Скульптор виконав композицію Тараса і Катерини. Павло Євгенійович вважає, що
це єдиний у світі майдан поетів, де стоять поруч О. С. Пушкін і Т. Г. Шевченко.
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