
Відомості про професійні досягнення
Стешенка Володимира Йосиповича,

 директора товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма
«Долинська», депутата Бердянської районної ради Запорізької області

Стешенко  Володимир  Йосипович  народився  13  серпня  1938  року  в
селі Ново-Василівка Горностаївського району Херсонської області.

У  1965  році  закінчив  Херсонський  сільськогосподарський  інститут  за
спеціальністю «Вчений зоотехнік».

Свою трудову діяльність розпочав відразу після закінчення інституту в
колгоспі  ім.  Калініна  Бердянського  району  Запорізької  області  на  посаді
головного зоотехніка.

З  1977  по  1981  рік  працював  директором  Миколаївського  свинарного
комплексу.

З 1981 по 2000 рік - голова колгоспу «Нове життя». З 2000 року до цього
часу  працює  директором  ТОВ  «Агрофірма  «Долинська»  в  селі  Долинське
Бердянського району Запорізької області.

За  час  своєї  трудової  діяльності  Стешенко  В.Й.  зарекомендував  себе
висококваліфікованим,  ерудируваним  фахівцем,  вимогливим  до  себе  та  до
підлеглих. Він завжди прагне довести почате до кінця.

Володимира  Йосиповича  щиро  поважають  колеги  та  односельці  за
чесність  і  принциповість,  професійність  і  людську  мудрість,  він  заслужено
користується  повагою  серед  керівників  підприємств  та  організацій
Бердянського  району.  За  високу  відповідальність  та  відданість  своїй  справі
жителі  Долинської  громади  неодноразово  обирали  його  депутатом  районної
ради.

Підприємство,  очолюване  Володимиром  Йосиповичем,  є  одним  із
найкращих у районі.

ТОВ «Агрофірма  «Долинська»,  яке  очолює  Володимир  Йосипович,
обробляє 3800 га землі. У структурі посівних площ зернова група склала 54 %. З
площі  2052  га,  яку  відведено  для  зернової  групи,  було  зібрано  4500  тонн
зерна,  в  тому  числі  озимої  пшениці  з  площі  1400  га  -  3700  тонн.
Урожайність  склала: зернових всього — 29,0 ц/га, озимої пшениці - 35,0 ц/га.
Соняшнику зібрано 1400 тонн з площі 1041 га.

Для  збільшення  виробництва  продукції  в  агрофірмі  вводяться  нові
технології  з  використанням  нових  сортів  насіння,  дотримуються  норми  доз
внесення  мінеральних  добрив,  впроваджується  інтегрована  система  захисту
рослин від хвороб, шкідників та бур'янів.

Впровадження нових напрямків розвитку галузі рослинництва дозволяє
вирощувати якісну товарну продукцію, при цьому збільшується ціна реалізації,
прибуток та рентабельність рослинництва.

У 2014 році в господарстві вироблено 58,2 тонни м'яса. Утримується 484
голови  великої  рогатої  худоби,  в  тому  числі  корів  -  100  голів.  Надій  на
корову в господарстві за 2014 рік склав 3400 кг молока.

Підприємство не має заборгованостей з бюджету та виплат заробітної



плати.  ТОВ «Агрофірма  «Долинська»  орендує землю і  майно 375  пайщиків,
орендна плата сплачується своєчасно і в повному обсязі власникам земельних та
майнових  паїв.  Все  це  дає  можливість  агрофірмі  вести  широку  благодійну
діяльність,  систематично  надавати  фінансову  допомогу  на  утримання
соціальної сфери.

Жодне  свято,  поточний  та  капітальний  ремонти  приміщень  закладів
освіти, медицини та культури не залишаються без уваги аграрія.

З  ініціативи  керівника  агрофірми  за  спонсорські  кошти  здійснено
капітальний  ремонт  Будинку  культури  села  Долинське  та  повністю
заасфальтовано  центральну  дорогу  до  нього  (370,0  тис.  грн.),
реконструйовано  братську  могилу  радянським  воїнам  (115,0 тис.  грн.)  та
висаджено Алею Слави (75 дерев,  з  них соснових -  35),  яка є  окрасою та
гордістю  села.  В  обласному  огляді-конкурсі  на  краще  упорядкування
меморіалів,  пам'ятників,  братських  могил  та  інших  місць  поховань
загиблих  захисників  Вітчизни  у  роки  Великої  Вітчизняної  війни  братська
могила села зайняла призове третє місце.

Громада,  якою  опікується  Володимир  Йосипович,  рік  у  рік
перемагає в номінації «Найчистіша територія району».

Не  забуває  Володимир  Йосипович  і  ветеранів  Великої  Вітчизняної
війни, які проживають на території Долинської сільської ради. Кожного року
агрофірма  виділяє  кошти  на  придбання  наборів  харчових  продуктів  для
ветеранів, проведення святкування Дня Перемоги.

Щедрість  та  благодійна  діяльність  Стешенка  В.Й.  не  обмежується
допомогою лише Долинській сільській раді. З 2013 року в районі функціонує
комунальна  установа  «Центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»
Бердянської  районної  ради,  ремонт  приміщень  якої  не  залишився  поза
увагою  Володимира  Йосиповича.  Також  за  його  участю  відремонтовано
палати  неврологічного  та  хірургічного  відділень  комунальної  установи
«Андріївська  центральна  районна  лікарня  Бердянської  районної  ради».
Внесок мецената - 30,0 тис. грн.

Не  залишається  осторонь  Володимир  Йосипович  і  від  подій,  які
відбуваються  у  нашій  країні.  Він  є  щирим  патріотом  України.  Володимир
Йосипович дбає  про  захисників  нашого  краю.  Так,  за  його безпосередньою
участю відремонтовано водовід на території 45-го Бердянського батальйону
та придбано теплий спецодяг бійцям на загальну суму 50,0 тис. грн.

За  значні  досягнення  у  професійній  діяльності,  вагомий  особистий
внесок  у  соціально-економічний  розвиток  території  Долинської  сільської
ради  Стешенко  В.Й.  був  нагороджений  орденами  «За  заслуги  перед
Запорізьким  краєм»  III та  II ступенів,  Почесною  грамотою  Міністерства
аграрної  політики,  Почесною  грамотою  Запорізької  обласної  ради,
Почесною  грамотою  управління  агропромислового  розвитку  Запорізької
обласної  державної  адміністрації,  нагрудним  знаком  «За  розвиток
Бердянського  району»,  Почесною  грамотою  управління  агропромислового
розвитку  Бердянської  районної  державної  адміністрації,  Почесними
грамотами Бердянської районної ради та районної державної адміністрації.


