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ПЕРЕДРІЙ
Микола Архипович
Випускник агрономічного факультету (1978)

Радник директора ДП ДГ «Христинівське»
Інституту розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН
Депутат Христинівської районної ради (6 скликань),
депутат Черкаської обласної ради (2 скликань).
Заслужений працівник сільського господарства України

Н

ародився 5 серпня 1948 р. в с. Козаче Христинівського району Черкаської області. Батько, Архип
Теофанович, був столярем у дослідному господарстві «Христинівське». Мати, Афія Назарівна, трудилася
в польовій бригаді колгоспу «Україна». Змалечку батьки
привчали сина любити працю, посіяли в душі дитини повагу до навколишніх, відповідальність перед людьми,
з якими спілкуєшся та працюєш.
Закінчивши Христинівську середню школу № 2 в 1966 р.,
у 1967–1970 рр. навчався в Уманському технікумі механізації
сільського господарства, отримавши кваліфікацію «технікмеханік». Вищу освіту здобував у 1972–1978 рр. в Уманському сільськогосподарському інституті, одержавши
кваліфікацію «вчений агроном».
Трудову діяльність розпочав у Верхняцькому елітнонасіннєвому радгоспі як різноробочий Іванівського
відділку, де працював з 1966 до 1967 р. Надалі вдосконалював професійну майстерність, обіймаючи такі посади:
з 1970 р. — механік колгоспу «Заповіт Леніна» с. Халаїдове Монастирищенського району; з 1971 р. — бригадир
тракторної бригади Дубінського відділку Верхняцького
елітно-насіннєвого радгоспу; з 1974 р. — керівник інспекції Держсільтехнагляду Христинівського управління сільського господарства; з 1979 р. — керівник Христинівського

районного об’єднання «Сільгоспхімія»; з 1983 р. — директор Верхняцького елітно-насіннєвого радгоспу (у 1987 р.
перейменовано на «Христинівський»), з 1999 до 2011 р. —
директор ДП ДАК «Хліб України» «Хлібна база № 86».
З перших днів роботи на посаді директора «Хлібної
бази № 86» Микола Архипович приділяв велику увагу технічному розвитку підприємства, покращенню умов праці
та відпочинку працівників, зростанню їхнього добробуту.
З 1999 р. до 2004 р. проведено низку заходів, спрямованих
на зміцнення матеріально-технічної бази підприємства,
економію паливно-енергетичних ресурсів.
ДП ДАК «Хліб України» «Хлібна база № 86» бере свій
початок з довоєнного підприємства «Поштова скринька
№ 10», яке мало склади державного резерву.
Сьогодні це потужне хлібоприймальне підприємство з добовим прийманням зерна до 2000 т, а також відвантаженням автомобільним і залізничним транспортом
(наявні залізнична колія, власний тепловоз, залізнична
150-тонна вагова), забезпечує сушіння і очищення зерна
в потоці, надає можливість одночасного зберігання 71 200 т
зерна тощо.
На сучасному етапі економічного розвитку підприємства його основними завданнями є: стабільність, модернізація виробництва, досягнення світових показників
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якості зернової продукції. У 2011 р. ДАК «Хліб
України» було реорганізовано в ДПЗКУ. Керівником філії ДПЗКУ
«Хлібна база 86» призначено Передрія Олександра Миколайовича, який
працює на цій посаді
і до нині.
П’ять років фахового шляху Микола Архипович
присвятив
роботі у 2006–2011 р. на
посаді директора дерСин Олександр
жавного підприємства
ДП ДГ «Христинівське» Інституту розведення і генетики
тварин УААН.
ДП ДГ «Христинівське» Інституту розведення і генетики тварин УААН розпочало діяльність у 1945 р., згідно
з Постановою Ради народних комісарів СРСР та Наказом
Міністерства технічних культур СРСР, за яким радгосп
відділено з Верхняцького цукрокомбінату в самостійний
Верхняцький елітно-насінницький радгосп. Зазначений
радгосп спеціалізувався на вирощуванні елітного насіння
цукрових буряків та зернових культур.
Згідно з Наказом Держагропрому СРСР № 219 від
20 березня 1987 р., Верхняцький елітно-насіннєвий радгосп перейменовано на Христинівський елітно-насінницький радгосп. У 1992 р. цей радгосп було реорганізовано
у ДП ДГ «Христинівське», що підпорядковувалося Інституту цукрових буряків. Згодом ДП ДГ «Христинівське» передано без Пеніжківського відділку Інституту розведення
і генетики тварин.
Нині загальна площа земельних угідь ДП ДГ «Христинівське» становить 1631 га, з них 1424 га ріллі. Господарство є одним із вітчизняних лідерів у галузі селекції ВРХ
молочного напряму (розведення української червоно-рябої молочної породи).
З 2011 р. дотепер підприємство очолює молодий,
енергійний, цілеспрямований керівник Микола Миколайович Передрій. Молодший син. За такий невеликий проміжок часу значно зросли показники ефективності роботи
господарства. За результатами діяльності ДП ДГ «Христинівське» отримало найкращі показники економічної діяльності серед сільськогосподарських підприємств регіону.
На ДП ДГ «Христинівське», що має статус племінного заводу, перевиконано планове надходження доходів майже в 1,5 рази, фонд оплати праці також зріс на
538 000 грн. Середньомісячна зарплатня працівників підприємства перевищувала середню оплату праці в галузі,
що, звичайно, створює позитивний імідж підприємства
та стимулює його працівників до поліпшення своїх трудових якостей. Поголів’я худоби зросло до 1000 голів,
зокрема корів до 350 голів, надій молока на корову зріс
до 6300 кг. Урожайність зернових та зернобобових культур склала 61,7 ц/га, соняшнику — 37,1 ц/га. Все це свідчить про те, що господарство дотримується правильної
політики ведення господарства в таких непростих умовах ринкової конкуренції.
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Син Микола

М. А Передрій активно займається громадською діяльністю. Він був депутатом Христинівської районної ради
за округом № 1 (1986–1990, 1990–1994) та округом № 7
(2002–2006), балотувався за Малосевастянівським виборчим округом (2006–2010, 2010–2015, 2015–2019), а також
був депутатом Черкаської обласної ради (1994–1998), балотувався за округом № 51 (1998–2002), округом № 51 Христинівського району, працював головою Христинівської
районної ради (2011–2014).
Наполеглива праця Миколи Архиповича в ім’я громади
гідно оцінена державою. Удостоєний почесних звань «Заслужений працівник сільського господарства УРСР» (1990),
«Заслужений працівник сільського господарства України»
(2009), йому присвоєно звання генерал-хорунжий Українського козацтва Черкаського крайового товариства (2007).
Зміна влади зумовила появу нових підходів до розвитку
тваринництва, стовідсотково забезпечено ефективне функціонування підрозділу рослинництва, завдяки наполегливій праці фахівців досягнуто багатьох успіхів, керівництво
здійснює постійний контроль над динамікою розвитку господарства. Підприємство співпрацює з науковцями Інституту розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН.
У вільний час Микола Архипович — мисливець, рибалка, займається фотографією. Завжди підтримує дорогого чоловіка кохана дружина, Ганна Андріївна, яка
обіймає посаду помічника лікаря Xристинівської районної санепідемстанції.
Подружжя виховало синів Олександра 1973 р. н., який
закінчив в 1995 р. Київський університет ім. Т. Г. Шевечнка,
факультет міжнародних відносин, а в 2002 р. Уманську
аграрну академію, та Миколу (1979 р. н.) який також закінчив Уманську аграрну академію (2001) та в 2018 році захистив кандидатську дисертацію та отримав звання кандидата
сільськогосподарських наук за спеціальністю «Генетика».
Микола Архипович радіє спілкуванню з чотирма онуками (Дмитром 25 років, Олександром 10 років, Катериною 8 років, та Філіпом 7 років.)
М. А. Передрій прагне, щоб Україна стала багатою, політично та економічно стабільною державою.
Микола Архипович щиро вітає з 175-річчям рідний та
найкращий університет! Усьому трудовому колективу та
керівництву бажає успіхів, подальшої розбудови навчального закладу, шалених перемог та невгамовної наснаги
у щоденній діяльності!
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