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господарство «Асканійське» Української ака
демії аграрних наук.

 В.О. Найдьонова протягом 31 року ке
рівництва господарством завжди системно 
і наполегливо працювала над розвитком 
землеробства, молочного і м’ясного скотар
ства, запровадивши на зрошуваних землях 
Херсонщини передові досягнення світової 
і вітчизняної аграрної науки у сфері селекції 
сільськогосподарських культур та їх насін
ництва, в племінній справі великої рогатої 
худоби та овець. Велику увагу вона приді
ляла відродженню і розбудові села.

Із середнього радгоспу ДП «ДГ «Аска
нійське» перетворилося в одне із провідних 
насіннєвих і племінних господарств не тільки 
на Херсонщині, а й у системі Національної 
академії аграрних наук України. Протягом 
останніх 10 років господарство щороку реалі
зує 2,5 – 3 тис. т елітного та репродуктивного 
насіння зернових культур, 400 – 700 т гібрид
ного та елітного насіння олійних культур.

Будучи депутатом місцевого рівня, 
В.О. Найдьонова вела систематичну ціле
спрямовану роботу щодо підтримки і впрова
дження державних програм на Херсонщині, 
особливо для збереження і дбайливого ви
користання зрошення в області.

Велику увагу приділяла Віра Опанасівна 
освіті, медицині, культурі та спорту. Так, що
року матеріальна та спонсорська допомога, 
надана ДП «ДГ «Асканійське» лікувальним, 
профілактичним і дитячооздоровчим закла
дам області та району, досягала 100 тис. грн. 
Господарство за рахунок прибутку виділяло 

30 квітня 2016 р. на 68му році перед
часно пішла з життя відома жінкатрудів
ниця — Герой України, Почесний акаде
мік Національної академії аграрних наук 
України, заслужений працівник сільського 
господарства України, директор ДП «ДГ 
«Асканійське» Асканійської державної сіль
ськогосподарської дослідної станції Інституту 
зрошуваного землеробства НААН, Почесний 
професор Херсонського державного аграр
ного університету, Почесний меліоратор, 
Відмінник освіти України Віра Опанасівна 
Найдьонова.

Народилася Віра Опанасівна 5 серпня 
1948 р. у с. Заозерне Каховського району  
Херсонської області. Після закінчення 
школи працювала рахівникомкасиром 
Тавричанської сільської ради Каховського ра
йону Херсонської області, потім начальником 
відділення зв’язку с. Тавричанка.

У 1969 р. була обрана секретарем викон
кому Тавричанської сільської ради народних 
депутатів, де працювала до 1981 р.

У 1975 р. вступила до Київського інститу
ту народного господарства ім. Коротченка 
на факультет планування сільського госпо
дарства, де отримала спеціальність — еко
номіст. Після закінчення інституту працювала 
головою виконкому Тавричанської сільської 
ради народних депутатів Каховського райо
ну. З 1985 р. — вона секретар парткому рад
госпу «Асканійський» Каховського району.

У 1985 р. Віру Опанасівну призначили 
на посаду директора радгоспу «Асканійський», 
який з 1.10.1991 р. реорганізовано в дослідне 
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на ремонт, утримання та поліпшення соціаль
нопобутової сфери села 350 – 400 тис. грн.  
Дитячий садок, школа, лікарня та сільський 
будинок культури с. Тавричанка є зразково
показовими в області.

За самовіддану і сумлінну працю 
Віру Опанасівну нагороджено ордена
ми: княгині Ольги ІІ і ІІІ ступенів, Святої 
Великомучениці Варвари, за церковні за
слуги імені князя Володимира ІІ ступеня, 
Святого Рівноапостольного Великого князя 
Володимира ІІІ ступеня, «Знак Пошани», 
медаллю Святого Преподобного Сергія 
Радонезького.

Віра Опанасівна користувалася великою 
повагою серед людей. У повсякденному житті 
вона була виваженою, розсудливою та по
рядною людиною, турботливою матір’ю та 

дбайливою бабусею.
З нею ми втратили видатну особистість, 

людину, яка протягом усього життя наполе
гливо і послідовно працювала над розвитком 
землеробства, молочного і м’ясного скотар
ства та поліпшенням соціального рівня насе
лення на селі. Віра Опанасівна запровадила 
на зрошуваних землях Херсонщини передові 
досягнення світової і вітчизняної аграрної на
уки у сфері селекції сільськогосподарських 
культур та їх насінництва, у племінній справі 
великої рогатої худоби та овець. Велику увагу 
вона приділяла відродженню і розбудові села 

Світла пам’ять, вічна пам’ять.

Президія  
Національної академії  
аграрних наук України

ОгОлОшеННя

Національна академія аграрних наук України  
оголошує конкурс на зайняття посади директора Державної установи 

«Миколаївська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту 
зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України» 

(Миколаївська обл., Жовтневий рн, с. Полігон, вул. Центральна, 25)

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють україн
ською мовою, мають науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандида
та наук), стаж роботи за фахом не менше 10ти років, наукової або науковоорганіза
ційної роботи не менше 5ти років.

Строк подання заяв — 2 міс. з дня опублікування оголошення Академією.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, мають подати такі документи: 
•  заяву;
•  особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою;
•  автобіографію;
•  копії документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання;
•  перелік наукових здобутків;
•  довідку про наявність або відсутність судимості;
•  витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
•  копію паспорта, засвідчену претендентом; 
•  копію трудової книжки;
•  письмову згоду на збір та обробку персональних даних.
Копії документів, подані претендентом (крім копії паспорта), мають бути засвід

чені за місцем роботи претендента або нотаріально. Відповідальність за недостовір
ність документів несе претендент.

Документи надсилати на адресу:
м. Київ-010, вул. Суворова, 9, Національна академія аграрних наук України.

У разі неподання повного пакета документів претендент не допускатиметься 
до участі у конкурсі.

Телефон для довідок: (044) 521-92-91.


