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СПІВРОБІТНИКИ АГРОФІРМИ «КОНДОР» —
випускники Уманського національного університету
садівництва
РАВЛИК
Валерій Пилипович
Випускник агрономічного
факультету (1979)
Керівник відділення
агрофірми «Кондор».
Голова ФГ «Равлик»

Н

ародився 14 лютого 1953 р. в с. Йосипівка Ульяновського району Кіровоградської області в родині службовців. У 1970 р. закінчив Йосипівську

середню школу. Того ж року його призвали до лав Радянської армії. Після демобілізації працював два роки шофером у колгоспі «Росія». У 1974 р. вступив до Уманського
сільськогосподарського інституту на агрономічний факультет, який успішно закінчив.
Із 1979 р. В. П. Равлик обіймав посаду заступника голови господарства з кормовиробництва в колгоспі «Росія». 1983 до 1985 р. — головний агроном колгоспу «Росія»,
а з 1986 до 1987 р. — головний агроном колгоспу імені Леніна. Високий професіоналізм та знання своєї справи
надали можливість Валерію Пилиповичу в 1987 р. стати
головним агрономом Кіровоградської сортодослідної станції, де він пропрацював 10 років.
У 1998 р. В. П. Равлик обраний головою Правління
СВК «Лан», а з 2003 р. до сьогодні — керівник відділення
агрофірми «Кондор» та очолює ФГ «Равлик».

Н

ародилася 11 квітня 1953 р. в с. Шамраївка Ульяновського району Кіроворадської області в сільській родині.
Мудра матуся підтримала донечку в обранні професії
агронома, надавши дівчині можливість здійснити мрію.
У 1969 р. вступила до Мигіївського радгоспу-технікуму на
спеціальність «Агрономія». Після закінчення цього закладу,
в 1972 р. почала працювати в Ульяновському бурякорадгоспі.
Вищу освіту здобувала упродовж 1984–1989 рр. на агрономічному факультеті УСГІ, поєднуючи навчання з роботою керівника відділення ВАТ «Світанок». З 2002 р. дотепер Ольга
Володимирівна обіймає посаду агронома Шамраївського відділення агрофірми «Кондор».

КЕЛЬ
Ольга Володимирівна
Випускниця
агрономічного
факультету (1989)
Агроном Шамраївського
відділення агрофірми
«Кондор»

День поля, 2015 р.
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Н

ародився 9 травня 1961 р. на ст. Ємилівка Голованівського району Кіровоградської області в родині службовців. У 1968 р. був зарахований до
першого класу Ульяновської середньої школи № 1. Після
закінчення школи почав працювати слюсарем в Ульяновській райсільгосптехніці. У 1979 р. його призвали до
служби в лавах Радянської армії.
У 1982 р. вступив до Уманського сільськогосподарського інституту на агрономічний факультет, випускником
якого став у 1987 р. Андрій Миколайович відзначає, що всі
викладачі вишу — досвідчені майстри своєї справи, вони завжди допомагали і ділилися своїм досвідом зі студентами.
З 1987 р. обіймав посаду агронома в Ульяновському
бурякорадгоспі. З 1987 до 2003 р. — керівник у Шамраївському відділенні бурякорадгоспу, а з 2003 до 2005 р. — голова Правління ВАТ «Світанок».

Н

ародився 2 червня 1990 р. в м. Ульяновка Кіровоградської області в родині агронома та
службовця.
З 1997 р. навчався в Ульяновській середній школі № 1,
після закінчення якої у 2008 р. вступив до Уманського НУС
на спеціальність «Агрономія», щоб продовжити справу
батька. Трудову діяльність розпочав у 2013 р. в агрофірмі
«Кондор», де працює нині. За відданість улюбленій справі,
високий професіоналізм і впровадження новітніх технологій неодноразово нагороджений почесними грамотами обласної ради та обласної державної адміністрації.

УНІВЕРСИТЕТ

САДІВНИЦТВА

ДІДЕНКО
Андрій Миколайович
Випускник агрономічного
факультету (1987)
Керівник відділення
агрофірми «Кондор»

З 2006 р. дотепер — керівник відділення агрофірми
«Кондор». Разом із дружиною, Наталією, Андрій Миколайович виховує двох синів — Максима та Володимира.

ДІДЕНКО
Володимир Андрійович
Випускник агрономічного
факультету (2013)
Головний агроном агрофірми
«Кондор»

Колектив ФГ «Кондор».
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