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Т

ОВ «Кищенці» — підприємство з іноземними інвестиціями, яке засноване у грудні 2001 р. Очолює
його голландець Хузінха Корнеліс Хендрік. Господарство займається тваринництвом (розведення великої
рогатої худоби молочних порід, свинарство), рослинництвом (вирощування зернових і технічних, овочевих
культур).
Сьогодні товариство обробляє приблизно 15 700 га
орних земель, які розташовані в межах Жашківського та
Маньківського районів Черкаської області. Входить до
ТОП-100 провідних аграрних підприємств України. Для
виробничого процесу застосовують найсучасніше агротехнічне обладнання та сільськогосподарську техніку. Так,
у червні 2018 р. відбулося відкриття доїльної зали GEA
Westfalia типу «карусель» на 80 місць. Це друга велика «карусель» в Україні та п’ята
в Європі.
У своїй діяльності
використовують
лише
передовий світовий досвід в аграрному секторі.
Аграрна компанія має високу репутацію як в Україні, так і за її межами.
ТОВ «Кищенці» активно підтримує освітні
проекти.
З 2018 р. на базі господарства функціонує інноваційний навчальний центр
з підготовки фахівців моПЕНЗАЙ
лочнотоварних
ферм
Василь
Федорович
«Dairy Centre Kischenzi».

Окрім того, компанія є меценатом Українського аграрного ліцею.
Добробуту підприємства сприяють співробітники,
які працюють на результат. Серед них є випускники
Уманського національного університету садівництва:
фінансовий директор Іван Павлович Іжко (економічний факультет, 1996 р.); заступник директора Віталій
Іванович Мельник (агрономічний факультет, 1988 р.);
головний агроном Василь Федорович Пензай (агрономічний факультет, 1981 р.); головний бухгалтер Лариса
Михайлівна Бойко (економічний факультет, 1994 р.); бухгалтер Оксана Вікторівна Гутенко (Інститут післядипломної освіти та дорадництва, 2008 р.), агроном Олександр
Петрович Савченко (факультет плодівництва та виноградарства, 2003 р.).
У кожного залишилися
теплі спогади про навчання
в Уманському національному університеті садівництва, багато років знаному
як Уманський сільськогосподарський інститут, та мудрих викладачів, які стали
справжніми
наставниками впродовж чудового
студентства.
Вдячні випускники вітають альма-матер з ювілеєм
і бажають їй процвітання
та розвитку! Викладачам
зичать міцного здоров’я,
САВЧЕНКО
невичерпної наснаги та неОлександр Петрович впинного розвитку!
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