УМАНСЬКИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

Н

ародився 10 травня 1960 р. в с. Суха Калигірка
Катеринопільського району Черкаської області.
Кваліфікацію економіста-організатора сільськогосподарського виробництва здобув у 1980–1985 рр.
в Уманському сільськогосподарському інституті. Пройшов шлях від економіста до голови Катеринопільської районної ради. З 2008 р. і дотепер є генеральним директором
ТОВ «Агропромислова компанія «Маїс».
Діяльність С. С. Осадчого зосереджена на диверсифікації виробництва: доведення до ідеальної якості насіння
кукурудзи, соняшника, сої, впровадженні зарубіжних та
вітчизняних здобутків у рослинництві, садівництві, горіхівництві. У тому, що «Маїс» визнаний лідером в Україні
з виробництва насіння кукурудзи найпродуктивніших
гібридів власної та зарубіжної селекції, став прикладом успішного розвитку садівництва і горіхівництва, —
значний вклад і Сергія Степановича. На черзі: освоєння
нових перспективних напрямів,таких як виробництво

Народився 10 червня 1970 р. в с. Сагунівка Черкаського району Черкаської області. Виховувався в сім’ї інженера-аграрника і педагога. Батько став для Михайла
Михайловича прикладом працьовитості та прищепив
синові любов до землі й аграрної галузі. Коли ж постало
питання вибору майбутньої професії, М. М. Братко без вагань обрав фах аграрія.
У 1993 р. М. М. Братко завершив навчання в Уманському сільськогосподарському інституті, одержавши
диплом ученого агронома. Трудову діяльність розпочав
одразу після закінчення вишу агрономом із захисту рослин. Надалі, проявивши міцні знання, здобуті в інституті,
одержав призначення головного агронома у птахофабриці «Перше травня», що в с. Хутори.
З 2008 р. — головний агроном ТОВ «Агропромислова
компанія «Маїс». Основною сферою його діяльності
стало вирощування гібридів кукурудзи селекції «Маїсу»

«Маїс» має потужний селекційний відділ.
Спільно з видатними науковцями — провідними
аграрниками України, в компанії створено
18 вітчизняних гібридів кукурудзи найвищої
якості. Насіння характеризується високою посухостійкістю і захищеністю від хвороб, швидкою вологовіддачею, а головне — потенціалом
урожайності на рівні найкращих європейських
компаній. С. М. Терещук є співавтором дев’яти
гібридів.
Тепер кожен шостий гектар плантацій товарної кукурудзи в Україні засівають насінням
«Маїсу». Сергій Миколайович активно впроваджує інновації та передові технології. Компанії зі світовим ім’ям, такі як «Монсанто», «Лімагрейн» і «RAGT»,
довіряють вирощування та переробку насіння саме
«Маїсу».
Окрім насінництва, компанія успішно розвиває
й інші галузі сільського господарства: садівництво,
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мармурового м’яса з ангусів, стабільно високих надоїв молока від корів голштинської породи, вирощування і переробка картоплі за європейськими стандартами.
Власними життєвими критеріями називає постійне
пізнання, досягнення визначених вершин, альтруїзм
і добропорядність.
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Михайло
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факультету (1993)
Головний агроном
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і провідних зарубіжних фірм. Роботу в насінництві вважає найвищим пілотажем. На Михайла Михайловича покладена висока відповідальність за виконання кожного
агроприйому, щоб отримати насіння за всіма критеріями
якості.

горіхівництво, молочне тваринництво та м’ясне
скотарство.
Досягнення агропромислової компанії «Маїс»,
однієї з найкращих в Україні, — це результат практичної діяльності топової команди фахівців. До
ядра лідерів, які запроваджують світові інноваційні
технології, входять 15 випускників Уманського
сільськогосподарського інституту.
У «Маїсі» плідно працюють висококваліфіковані фахівці, які свого часу закінчили Уманський сільськогосподарський інститут: головний
технолог із садівництва С. І. Мельник, технолог заводу «Боровиця» В. І. Жученко, агроном
С. А. Батир, технолог В. М. Братко, головний агроном
М. М. Братко, агроном-дослідник О. В. Голобородько, менеджер Ю. Л. Дементьєв, заступник генерального директора О. І. Калінчук, бухгалтер С. С. Лушпіган, оператор
виробничої дільниці С. А. Плодистий, лаборант З. В. Чередник, агроном Л. А. Щур.
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