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Шановні агропартнери, науковці і ветерани праці  
Миронівського інституту пшениці та Носівської  

селекційно-дослідної станції, працівники та ветерани 
праці дослідного господарства «Еліта»,  

жителі сіл Центральненської сільської ради! 
Щиро вітаю вас з Новим роком та Різдвом Христовим! 
    Відходить в історію 2015 рік, що був насичений по-
діями, напруженою працею, глибоким змістом та зве-
ршеннями. Але яким би складним не був цей рік,  він 
залишиться для нас добрим спогадом, бо подарував 
радість зустрічей й щоденного дружнього спілкування, 
творчий запал відкриттів і досягнень та новий профе-
сійний і життєвий досвід.  Тому в кожного з нас є підс-
тави порадіти за досягнуте, побажати один одному сві-
тлих надій і щасливого майбуття.  
   Хай 2016 рік, в який ми вступаємо, принесе мир, спо-
кій та справедливість, радість і впевненість у завтраш-
ньому дні! Нехай чудові різдвяні свята будуть радіс-
ними і щедрими та додадуть життєвої енергії, а надія і 
віра в себе та свої сили надихають на здійснення най-
заповітніших мрій та нові досягнення! Хай завжди бу-
дуть з нами вірні друзі, удача й успіх, а в домі – світло 
та радісно від любові і добрих новин! Здоров’я, добро-
буту, сімейного затишку вам і вашим рідним!  
   Оптимізму та мудрості в житті, віри, надії і любові в 
серці! Нехай збудеться все задумане, а наступний рік 
буде таким, про який ми мріємо! 

З повагою, 

О.А. Демидов, 

 директор Миронівського інституту пшениці 

імені В.М. Ремесла НААН,  

доктор сільськогосподарських наук 

З Новим Роком!   

З Різдвом Христовим! 

 
Шановні колеги! 

Сердечно вітаємо вас з наступаючими  
Новорічними святами!  

   Підводячи підсумки 2015 року, можна сказати, що 
для кожного він був наповнений подіями, справами, 
досягненнями.  Сподіваємось, що і наступний рік при-
несе всім нам  багато цікавих і значущих подій.  
   Хай Рік Новий стане для наших колективів добрим 
знаменням  нових великих перспектив, запорукою ва-
гомих трудових здобутків! Нехай щастить усім нам в 
добрих починаннях, благословенним хай буде життє-
вий шлях, прихильною доля, твердою надія й незлам-
ною воля на добрії діла!  
   Нехай з цими святами – вісниками оновлення, мрій і 
сподівань – у кожен дім, у кожну родину прийдуть до-
бро, мир і достаток! Здоров’я, щастя і благополуччя 
вам і вашим родинам та здійснення всіх найзаповітні-
ших бажань! 

З повагою,  

В.С. Кочмарський, директор ДП «ДГ «Еліта»  

МІП імені В.М. Ремесла НААН»,  

доктор сільськогосподарських наук                                                  

Н.М. Буняк, директор Носівської СДС   

МІП імені В.М. Ремесла НААН,  

кандидат економічних наук 

 

З Новим роком, добрі люди! 

Сподіваймось, у всіх буде 

Запашна смачна хлібина, 

Сіль жадана на столі, 

Щастям сповнена година, 

Лад і спокій на землі! 
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         Новорічний рубіж          Вітаємо з святами! 

 
Як і передбачалось східним го-

роскопом, символи 2015 року Вівця 
і Коза посприяли тому, щоб цей рік 
видався різноманітним, яскравим та 
незвичайним, з безліччю сюрпри-
зів, як приємних, так і не дуже.  

І для колективу Миронівського 
інституту пшениці 2015 рік, що до-
бігає кінця, виявився різноманітним 
і цікавим, напруженим і багатим на 
події, всі з яких навіть і не перелі-
чити. Головним показником успіш-
ності нашої установи, що неодно-
разово відмічалось на засіданнях 
Президії НААН, є вагомі наукові та 
практичні досягнення: у 2015 році 
до Держреєстру внесено 6 нових 
сортів, на сортовипробування пере-
дано 16 сортів, насіння реалізовано 
на 2 млн. грн., з агрогосподарства-
ми різної форми власності укладено 
76 ліцензійних угод на використан-
ня миронівських сортів і отримано 
близько півмільйона грошових на-
рахувань по них, отримано 14 сві-
доцтв про державну реєстрацію та 
патентів на сорти. На кожну бю-
джетну гривню інститут заробив 
1,35 гривні.  

На високому рівні проведено ба-
гато заходів, серед них Всеукраїн-
ський день поля, на який з’їхалось 
понад 200 учасників, та зустріч із 
угорськими колегами, виїзні наради 
Президії НААН та керівництва Ки-
ївської облдержадміністрації, «кру-
глі столи» та розширені вчені ради. 
Підписано декілька угод про спів-
робітництво з науково-дослідними 
установами та вищими навчальни-
ми закладами, відкрито філію ка-
федри Білоцерківського НАУ, оно-
влено і доповнено склад ученої ра-
ди інституту. У колективі миронів-
ських науковців тепер працюють 5 
докторів і 14 кандидатів наук, чет-
веро докторантів і 12 аспірантів.      

Ученими інституту за рік опуб-
ліковано понад 120 наукових ста-
тей, у тому числі більше 20 за ру-
бежем. Затверджено наукове ви-
дання «Миронівський вісник». Ус-
пішно діє і постійно оновлюється 
інтернет-сайт інституту.  

Не менш насиченим, за східним 
календарем, обіцяє бути й наступ-
ний високосний 2016 рік, господи-
ня якого – Вогняна Мавпочка. На 
Сході Мавпа є символом невгамов-
ної цікавості і творчої енергії, тож 
не випадково її називають справж-
нім рушієм прогресу. Важко сказа-
ти, які царини людської діяльності 
залишаються поза її увагою. Але 
саме наступного року повною мі-
рою може проявитися не тільки ам-
біційність, а й розкиданість, влас-
тива Мавпам. Почати реформи 
«всього і вся» і нічого не довести 
до кінця – на жаль, Вогняна  Мав-
почка здатна і на таке. Вогонь шви-
дко розпалюється, але також швид-
ко гасне. Тому успіху доможуться 
ті, хто заздалегідь плануватимуть 
свої дії та правильно розраховува-
тимуть свої сили й можливості. 

Та якою б норовливою не була 
Мавпочка, головне у будь-якій 
справі – старанність і бажання пра-
цювати, відкривати нові таланти, а 
цього нашому колективу не пози-
чати. З наступного року інститут 
проводить наукові дослідження за 
новою розширеною тематикою, ро-
зрахованою до 2020 року. Держав-
не сортовипробування проходити-
муть 16 нових сортів зернових ми-
ронівської селекції. Планується ві-
дкриття аспірантури та стажування 
в інституті студентів-випускників.  

    Планів на майбутнє багато, і 
поле діяльності широке. Але у жит-
тя свої правила. Для досягнення 
нових вершин у науці і практичній 
діяльності іноді недостатньо просто 
чітко окреслити задачі, правильно 
розрахувати сили та оцінити свої 
можливості, а доводиться працюва-
ти дуже напружено, не шкодуючи 
сил і часу. Нехай символ наступно-
го року – Вогонь, що виражає ди-
намічність, енергію, лідерство, за-
палить і підтримує творчу іскру в 
повсякденній науковій та практич-
ній роботі нашого колективу, а 
працювати натхненно і «з вогни-
ком» стане нашим гаслом!                                               

З хорошими результатами завер-
шується 2015 рік для колективу 
Носівської селекційно-дослідної 
станції. На державне сортовипро-
бування передано сорти семи куль-
тур – озиме жито Спокій, овес Ле-
гінь Носівський та Зубр, ячмінь 
ярий Дар Носівщини, конюшина 
Флагман, люцерна Кураж, цибуля 
Балада та огірки Міф. Укладено 62 
ліцензійні угоди, репродукційного 
та елітного насіння реалізовано на 
суму понад 1,7 млн. грн., що вдвічі 
більше проти 2014 року. За підсум-
ками року колективу станції вруче-
но диплом переможця в номінації 
«Лідер з виробництва якісного на-
сіння». Свої досягнення станція 
демонструвала на двох міжнарод-
них виставках, на базі станції про-
ведено обласний семінар та День 
поля. У 2015-му закладено фрукто-
вий сад. Успішно навчаються двоє 
аспірантів. З Новим роком вас, ша-
новні колеги! Творімо, шукаймо, 
підкорюймо вершини наук – і хай у 
всьому допомагають нам Віра, На-
дія, Любов! 

* * * * * * * 

    Високими показниками у рос-
линництві й тваринництві зустрі-
чають Новий 2016 рік працівники 
дослідного господарства «Еліта» 
МІП. Загалом по господарству зіб-
рано понад 2350 т зернових і зер-
нобобових. Продано майже 750 т 
насіння. Надій на фуражну корову 
становить близько 8 тис. кг молока, 
м'яса вироблено 276 тон. За досяг-
нення високих показників у вироб-
ництві продукції тваринництва та 
за високі досягнення і значний вне-
сок у розвиток насінництва трудо-
вий колектив господарства нагоро-
джений грамотами Миронівської 
РДА. З цього року в команді прові-
дних спеціалістів господарства вже 
є аспірантка зі спеціальності «на-
сінництво». Бажаємо колективу го-
сподарства й наступного року за-
йняти перше місце за досягнення у 
господарчій  діяльності! 
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«Пшеничне» новорічне вітання!

    Завершується 2015 рік, покрови-
тельки якого Коза та Вівця гало-
пом, як це вони вміють, пронеслись 
по життях і долях людей, країни, 
планети... Але світ Надії не може 
згаснути, адже його оберігає Любов 
і підтримує Віра!  
    Підводячи підсумки на завер-
шення року, із задоволенням конс-
татуємо, що для колективу лабо-

раторії селекції озимої пшениці 
рік удався. До родини районованих 
сортів упевнено ввійшла храните-
лька творчого вогнища селекційної 
науки Берегиня миронівська, у ви-
робниче життя (достроково!) з рук 
наших селекціонерів випурхнула 
Горлиця миронівська. Урожайної 
їм долі та переможної ходи ланами 
України!  
     А тим часом славна когорта 
озимих «миронівок» поповнилась 
новими пшеницями, що розпочали 
цього року свій випробувальний 
термін. Бажаємо, щоб цей відпові-
дальний шлях завершився району-
ванням і для Трудівниці миронівсь-
кої та Миронівської слави (сподіва-
ємось, виправдають назви!), і для 
МІП Вишиванка, яка золотавим 
мереживом заплете поля Лісостепу 
і Полісся, і для МІП Княжна, що 
граційно і вишукано ступить на 
українські лани, і для МІП Вален-
сія, яка з пристрастю іспанки зако-
хає у себе виробничників усього 
світу! Сім футів під кілем, як ка-
жуть моряки, та вдалого плавання у 
бурхливих хвилях сортовипробу-
вання і експертизи сортів!  
    І це ще не все! Миронівські селе-
кціонери підготували для держав-

ного випробування ще декілька 
пшениць як з романтичними назва-
ми – МІП Ассоль, Балада миронів-
ська, Грація миронівська, так і з ці-
лком реалістичними – МІП Дніпря-
нка, Вежа миронівська, Естафета 
миронівська. Cподіваємось, що 
шлях, який нові «миронівки» роз-
почнуть у рік енергійної Мавпочки, 
виведе їх на українські ниви!  
    Це наші головні професійні дося-
гнення, наша гордість, джерело на-
тхнення і впевненість у завтраш-
ньому дні, адже миронівські «пше-
ничники» – продовжувачі селек-
ційних традицій установи, початок 
яким покладено 100 років тому. 
Зв'язок часів простежується у пле-
тениці сортів пшениці, починаючи 
від шедеврів селекції Українка 0246 
та Миронівська 808 і завершуючи 
останніми новинками. На 2015 рік у 
Держреєстрі 49 миронівських сор-
тів озимої пшениці. Впевнені, що 
цей зв'язок буде міцніти, кількість 
сортів – збільшуватись, а їхня 
якість – поліпшуватись! Урожай-
ність деяких селекційних ліній нині 
перевищує 10 т/га! Ужинок, отри-
маний цього року колективом ла-
бораторії, – 186 тонн зерна, з яких 
130 –  сортове насіння, що реалізо-
ване до зернини! Окремі слова вдя-
чності нашим технікам Галині Ко-
валь, Ларисі Гречусі, Юлії Коваль, 
Оксані Нестеренко, Тетяні Нікітен-
ко, Наталії Петриченко та молод-
шому науковому співробітнику 
Юрію Кривов’язу, адже на їхні 
плечі лягли усі тяготи роботи в полі 
та після збору врожаю. Із вдячніс-
тю присвячуємо їм слова: хвала ру-
кам, що пахнуть Хлібом!   
   Надія і майбутнє нашого колек-
тиву – молодь, нові «зразки» сучас-
ного селекціонера – наші дівчата 
Наталочка, Богданка, Аліна, які вже 
вступили до аспірантури і працю-
ють над дисертаціями, переймають 
досвід селекційної роботи, та Даша, 
яка навчається в університеті.      

Завершують дисертаційні роботи 
науковці зі стажем Олександр Гу-
менюк і докторант Віра Кириленко. 
Майбутній кандидат наук Тетяна 
Юрченко, яка зросла в нашій лабо-
раторії, цього року очолила лабора-
торію генетики і фізіології. Розши-
рюється поле діяльності для стар-
шого наукового співробітника Оле-
ксандра Дергачова. Свої знання 
молоді передають досвідчені селе-
кціонери Галина Вологдіна і Ніна 
Замліла та ветеран відділу селекції 
пшениці Лідія Андріївна Коломі-
єць. На сучасному рівні формують 
напрям наукових досліджень док-
тори сільськогосподарських наук 
Валентин Сергійович Кочмарський 
та професор Володимир Анатолі-
йович Власенко. Багато зроблено за 
рік всіма членами колективу: акти-
вна участь у конференціях, днях 
поля, круглих столах, у загальних 
заходах інституту, зустрічі з вироб-
ничниками, наукові публікації, але 
перш за все – повсякденна робота 
над новими сортами, за будь-яких 
погодних умов та політичної об-
становки. 

   Ось такі ми – «пшеничники», вмі-
ємо працювати з віддачею, на-
тхненно і професійно, тому і досяг-
нення маємо, чого й усім колегам 
бажаємо! Сподіваємось, що енер-
гійна господиня наступного року 
Вогняна Мавпа принесе у наше 
життя не тільки почесну працю «з 
вогником», а й подарує яскраві по-
чуття, цікавість, відчуття свята, але 
не дуже бешкетуватиме!  
    Зичимо колегам здоров'я непере-
можного, успіхів за небокрай, дос-
татку на стіл і в засіки, процвітання 
і досягнень на ниві науки та вироб-
ництва, єдності колективу, а голов-
не – так потрібного всім нам миру, 
стабільності і гідного життя!  
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Новорічні  вітання!                      

    Результат щоденної кропіткої праці 
колективу лабораторії селекції ярої 

пшениці – нові сорти. Найважливіші 
досягнення року, що минає, – району-
вання наших Панянки і Діани та пере-
дача на держсортовипробування ще 
п’яти високоврожайних сортів. З ми-
ронівської ярої м’якої пшениці вихо-
дять добрі вареники та паляниці, а з 
твердої – відмінні макаронні вироби, 
отже сподіваємось, що нашій м’якій 
пишній Панянці та твердій рішучій Ді-
ані будуть раді і виробничники, і гос-
подині. Широких родючих ланів та до-
свідчених агрономів цим ярим пшени-
чкам! Впевнено складають іспити на 
випробувальних дільницях романтична 
Злата і переливчаста МІП Райдужна, а 
наступного року до них приєднаються 
яскраві красуні Божена та МІП Світла-
на, золотокудра Магдалена, задьориста 
Дубравка і таємничо-мерехтливий Ок-
самит миронівський. Бажаємо ярицям-
новинкам з честю витримати випробу-
вання і отримати путівку у виробниче 
життя! 
    Майбутнє нашої лабораторії – мо-
лодь. Руслан Близнюк та Євгеній Ку-
зьменко тільки розпочали навчання в 
аспірантурі, а Ірина та Марина Федо-
ренко вже подали до захисту свої дисе-
ртаційні роботи. Побажаємо їм успіш-
ного захисту в новому році! Очолює 
селекційний процес досвідчений селе-
кціонер Світлана Хоменко, а злагодже-
на робота наших колег-техніків допо-
магає професійно і вчасно виконувати 
поставлені завдання. 
    А після Нового року в «яровиків» 
розпочинається гаряча пора – реаліза-
ція насіння. Враховуючи добрий вро-
жай, у різні регіони України вже про-
дано близько 20 тонн насіння і зберіга-
ється до весняної посівної ще 40 тонн.  
    Доброго всім врожаю у Новому році! 

 

З Новим роком всіх вітаєм! 

Добра і щастя вам бажаєм! 

Здоров’я, злагоди й достатку 

Несімо всім у кожну хатку! 

Щоб в Новім році на столі 

Були завжди і хліб, і сіль, 

Врожай у полі щоб був добрий, 

І гаманець був грошей повний! 

Хай Новий рік нам принесе 

Здобутки нові та визнання, 

Любов, надію, сподівання, 

І мир, і радість, і кохання! 

* * * * * * * 
   Лабораторія селекції ячменю заве-
ршує 2015 та зустрічає новий 2016 рік 
суттєвими здобутками. Держреєстр 
поповнився ярими миронівськими яч-
менями Віраж і Талісман Миронівсь-
кий, а на державне сортовипробування 
передані нові високоврожайні сорти 
ярого ячменю МІП Мирний, МІП Са-
лют та МІП Сотник. Наступного року 
розпочнеться випробування сортів яро-
го ячменю МІП Азарт і МІП Богун та 
озимого – МІП Оскар, МІП Гладіатор і 
МІП Ясон, у найближчій перспективі – 
МІП Лідер, МІП Дарій та МІП Корсар. 
Під урожай наступного року до реалі-
зації підготовлено 44 тонни насіння 
ячменю ярого високих генерацій. 
   Такі значущі досягнення є результа-
том важкої, напруженої та копіткої 
праці колективу лабораторії: завідува-
ча Володимира Гудзенка та науковців 
Тетяни Поліщук, Олександра Тарана, 
Тараса Грищука і техніків Ольги Бо-
бир, Марини Оксанич, Інни Ткаченко, 
Наталії Колісник, Катерини Пилевич. 
А нещодавно лави науковців лаборато-
рії поповнив професор Станіслав Пет-
рович Васильківський. Його багатий 
досвід та високий професіоналізм, без-
перечно, стануть у пригоді молодим 
науковцям як лабораторії, так і інсти-
туту в цілому. 

Хай Новий рік з добром до всіх іде, 
Здоров’я, миру, радості несе, 

Різдво з колядою завітає, 
Щастям безмежним благословляє! 

* * * * * * * 
    Завершується 2015 рік, що багато 
чого змінив у житті Миронівського ін-
ституту пшениці. Для лабораторії 

якості зерна він запам’ятався насиче-
ними подіями трудовими буднями. 
Щоб ознайомитись із процесом випі-
кання та скуштувати хліба з миронів-
ської пшениці, за рік у нас побувало 
дуже багато відвідувачів – від учнів та 
студентів до науковців і урядовців. 
Особливо запам’ятався прийом голови 
Київської облдержадміністрації Воло-
димира Шандри. Почесний обов’язок 
нашої лабораторії – випікання багато 
прикрашених короваїв з миронівських 
пшениць для урочистих подій, зустрі-

чей та дарування. Наші короваї є окра-
сою експозицій на виставках і в бага-
тьох наукових та урядових установах. 
А кожного робочого дня колектив ла-
бораторії сумлінно працює над вико-
нанням аналізів з визначення якості 
зерна у зразків пшениці. Наш колектив 
поповнили науковці Надія Василенко 
та кандидат біологічних наук Василь 
Трохимович Колючий, а також ветеран 
нашої лабораторії досвідчений лабо-
рант Любов Білоног. В оновленому 
складі лабораторія якості зерна працю-
ватиме з більшою віддачею, чого ми 
бажаємо всім колективам інституту в 
Новому році! 

Хай здійснює бажання рік Новий, 
Хай інститут наш процвітає! 

З чудовим святом, радості і мрій 
Ми щиро і сердечно Вас вітаєм! 

* * * * * * * 
    Майже завершився 2015 рік, який 
приніс позитивні та багатогранні зміни 
в життя нашої установи. Для лабора-

торії генетики і фізіології він видався 
непередбачливим – її очолила молодий 
науковець Тетяна Юрченко, і до нау-
кової діяльності повернулись ветерани 
лабораторії – досвідчені фахівці-
генетики кандидати біологічних наук 
Наталія Василівна Булавка та Галина 
Семенівна Колюча. Упродовж року на-
уковці та лаборанти виконали значний 
обсяг роботи як з наукової тематики 
лабораторії, так і з проведення числен-
них аналізів на замовлення інших під-
розділів інституту та з моніторингу 
стану озимини. Молодь плідно працює 
над підвищенням своєї кваліфікації – 
Тетяна Юрченко підготувала до захис-
ту кандидатську дисертацію, а молод-
ший науковий співробітник Анатолій 
Бордюг успішно навчається в універ-
ситеті.  
    Господиня наступного 2016 року – 
Червона Вогняна Мавпа, стихією якої є 
вогонь – це відбиття безперервного ру-
ху вгору, прагнення успіху та самов-
досконалення. Тому від щирого серця 
бажаємо всім не тільки здоров'я, щастя, 
достатку, любові, але й успіхів у са-
мовдосконаленні та професійному зро-
станні, адже тільки здорові і щасливі 
люди можуть творити великі справи! 

 

Рік Новий, жаданий – вічна казка, 

Подаруй любові нам і ласки, 

Діточок маленьких голосистих, 

І полів врожайних, колосистих, 

І достатку кожному в квартиру, 

А державі – процвітання й миру! 
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  От і майже минув 2015 рік – рік Кози, 
яка принесла нам всього: і тривоги, і 
надії, і багаті враження, і творче на-
тхнення! Колектив відділу захисту ро-

слин сумлінно працював над двома те-
матичними завданнями, а двоє наших 
аспірантів – ще й над дисертаціями. 
Свій науковий досвід колективу миро-
нівських «захисників» передає доктор 
сільськогосподарських наук, професор 
Ганна Миколаївна Ковалишина.  
    Наприкінці року за підсумками 
п’ятирічних досліджень оформлено 
звіти, написано наукові статті та мето-
дичні рекомендації, що допоможуть 
виробникам вирощувати ще вищі вро-
жаї наших нових сортів, які стануть 
справжніми «Господинями», «Виши-
ванками», «Лідерами» на широких зер-
нових ланах України.  
    Покровителька 2016 року Мавпа є 
символом творчої енергії, отже, нехай 
наступний рік стане для нашого колек-
тиву стимулом до пошуку і втілення в 
життя креативних ідей та пропозицій. 
У новий рік ми входимо з новими пла-
нами, задумами та сподіваннями на до-
брі зміни. 
   Бажаємо, щоб кожному з нас цей рік 
приніс здоров’я, мир, достаток, багато 
радісних днів, щастя та злагоду! А для 
нашої спільної родини – Миронівсько-
го інституту – хай він буде роком спра-
вжнього економічного піднесення, згу-
ртованості, об’єднання зусиль, процві-
тання, щедрим на успіхи!  

* * * * * * * 
   Цього року, що вже відходить в істо-
рію, відділ насінництва відмітив 90-
річний ювілей. За традицією на порозі 
Нового року підбиваються підсумки 
зробленого, окреслюються плани на 
майбутнє. Завдяки наполегливій праці 
колективу маємо результати: реалізо-
вано 115 тонн вирощеного у відділі на-
сіння, закладено демонстраційні посіви 
миронівських сортів у різних регіонах 
України, успішно завершено наукові 
завдання, опубліковано близько 20 на-
укових статей та методичні рекомен-
дації, крім того, науковці брали актив-
ну участь у Днях поля, наукових  кон-
ференціях,  виставках. Велика подяка 
лаборантам, технічному персоналу та 

всім працівникам інституту, які вно-
сять свою частку праці у виконання за-
вдань відділу. 
    Сердечно вітаємо усіх з Новорічни-
ми та Різдвяними святами! Нехай все, 
зроблене у "старому" році, стане на-
дійною основою для того, щоб мрії та 
сподівання обов'язково збулись у Но-
вому 2016-му! Нехай Новий рік буде 
багатим на цікаві плани та великі твор-
чі успіхи, нові перемоги і досягнення! 
Новий рік – це родинне свято, тож не 
забуваймо своїх рідних і близьких, да-
руймо їм і собі радість спілкування! 
Хай щастить усім у році Новому! Не-
вичерпного здоров'я, щедрої долі, доб-
ра і миру! 

* * * * * * * 
   Коза та Вівця – символи майже заве-
ршеного 2015 року, так швидко тупоті-
ли своїми копитцями, що важко було 
встигнути за ними. Отже, наскільки 
цей рік видався різноманітним і бага-
тим на події, настільки ж він був на-
пруженим як для інституту, так і для 
колективу лабораторії патентно-

кон’юнктурних досліджень, економі-

ки та інтелектуальної власності. 
Насамперед, цього року відмітили 90-
річчя відділу пристосування (впрова-
дження) Миронівської дослідної стан-
ції, правонаступницею якого є наша 
лабораторія, а в наступному виповню-
ється 85 років першим економічним 
дослідженням на станції. Власне, про-
паганда та реклама сортів і наукових 
досягнень на виставках та у засобах 
масової інформації, а також економіч-
ний супровід й сьогодні залишаються 
основними завданнями лабораторії, але 
вони набули сучасних методів.  
   На перший план вийшли охорона ін-
телектуальної власності та ліцензійна 
діяльність. За рік, що минає, оформле-
но документацію до 16  заявок на сорт 
рослин, що подаються з метою держа-
вної реєстрації майнових прав, отри-
мано 7 свідоцтв про державну реєстра-
цію та 7 патентів на сорт рослин; укла-
дено 76 ліцензійних угод з наданням 
235 ліцензій на використання миронів-
ських сортів, випущено багато видів 
рекламної продукції, зокрема нові ка-
талоги сортів, календарі, єврофлаєри, 
11 номерів газети «Селекціонер». Офо-

рмлено експозиції досягнень інститу-
ту для декількох великих виставок, а 
виготовлені в лабораторії снопи і укра-
їнські «дідухи» з миронівських сортів 
прикрашають і НААН, і Київську 
ОДА, і Інститут агроекології і приро-
докористування та багато інших уста-
нов. 
   На зареєстрованому цього року інте-
рнет-сайті інституту розміщено майже 
300 матеріалів різного формату, понад 
5 тисяч фотографій, а кількість перег-
лядів інтернет-користувачами набли-
жається до 100 тисяч. Підготовлено до 
друку перший випуск наукового ви-
дання «Миронівський вісник». Для 
співробітників інституту організовано 
курси англійської мови, адже 2016-й 
буде в Україні роком цієї мови міжна-
родного спілкування. Молоді співробі-
тники лабораторії підвищують свою 
кваліфікацію –  навчаються в магістра-
турі та аспірантурі.  
   Отже, досягнень багато, а планів на 
майбутнє теж не менше. Бажаємо, щоб 
Мавпочка своїми чіпкими лапками на-
збирала всім нам цілу купу добра – 
здоров’я, щастя, достатку, благополуч-
чя і побільше успіхів у всіх починан-
нях!  

* * * * * * * 
Відділу біотехнології селекційного 

процесу у 2016-му виповнюється 30 
років. Цього року районоване озиме 
тритикале Обрій миронівський, а сорт 
Миролан тільки розпочав випробуван-
ня. Побажаємо новим сортам розшири-
ти посіви до самого обрію та прийти з 
миром на безкрайні українські лани! 

У 2016-му розпочнеться випробу-
вання ще трьох сортів озимого трити-
кале. Кормовий Фенікс після скошу-
вання швидко відростає і дійсно постає 
як з попелу та ще встигає дати 2–3 т/га 
зерна. Надзвичайно ранньостиглий 
Ятаган – перший миронівський ячмін-
но-тритикальний гібрид, якій має в ко-
лосі більше 100 зерен. Урожайний і 
стійкий сорт Пам’яті Пацеки –добір із 
озимого тритикале Амур (автор – ми-
ронівський селекціонер Дмитро Івано-
вич Пацека). Нехай ці сорти займуть 
достойне місце в українському зерно-
виробництві! 

Майбутнє колективу – молоді нау-
ковці. Аспірант Сергій Пикало – не-
змінний учасник міжнародних конфе-
ренцій з біотехнології та генетики, не-
одноразово удостоєний дипломів і гра-
мот, а Артем Ковальчук вступатиме до 
аспірантури наступного року. Бажаємо 
колегам результативної праці та кори-
сних досягнень, професійної наснаги та 
змоги “перестрибнути планку”! Отже, 
збираймося в силі і стрибнемо!.. 
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Новорічний екскурс в історію: 

Миронівський інститут пшениці у рік Мавпи 
    У 1908 році на сільськогосподарсь-
кому відділенні Московського сільсь-
когосподарського інституту, як держа-
вний стипендіат, отримав вищу освіту 
за спеціальністю «агроном першого 
розряду» Сергій Максимович Тулайков 
– перший завідувач Центральної стан-
ції. 
    Після визначення врожаю озимої 
пшениці 1920 року поряд з лінією ози-
мої пшениці Еритроспермум № 0246 
уперше було поставлено назву „Украї-
нка”. Сорт назвали саме так згідно з 
побажанням засновника станції С.Л. 
Франкфурта, який запропонував прис-
воїти першому виведеному на станції 
сорту пшениці саме таку назву.  
    У 1932-му Миронівську станцію 
очолив завідувач відділу селекції селе-
кціонер Андрій Макарович Фейцарен-
ко. 
    Найбільш трагічним та водночас 
сповненим надій на краще майбутнє 
був 1944-й. У лютому воїнами 206-ї 
стрілецької дивізії були визволені від 
фашистських загарбників селекційна 
станція, села Андріївка, П’ятирічка і 
П’ятихатки. Директором станції приз-
начений А.Й. Фрідріх, який до війни 
був заступником директора станції з 
виробництва. У червні 1944 року він 
узяв участь у нараді директорів держа-
вних селекційних станцій Української 
РСР і представників Головних сортів-
ничих управлінь Народного Комісаріа-
ту земельних справ СРСР та НКЗС 
УРСР щодо відновлення селекційно-
насінницької, дослідницької дія- 
льності станцій. Того ж року за нака-
зом НКЗС УРСР Миронівській станції 
виділили два нові трактори «НАТІ» і 
два комбайнові мотори, а Комітет тру-
дових резервів при Раді Народних ко-
місарів СРСР для відновлення Миро-
нівської станції, що була в числі най-
більш постраждалих від окупантів, на-
правив декілька теслярів-столярів, 
штукатурів, каменярів та малярів.  
   У зв‘язку з урядовими закликами 
щодо масового культивування в СРСР 
«королеви полів» кукурудзи в 1956-му 
Миронівську селекційно-дослідну ста-
нцію підпорядковують Всесоюзному 
НДІ кукурудзи (нині Державна устано-
ва Інститут сільського господарства 
степової зони НААН, м. Дніпропет-
ровськ), додатково покладаючи на неї 

селекційно-насінницьку та агротехніч-
ну роботу з кукурудзою. 
    Згідно з наказом міністра сільського 
господарства СРСР від 5 січня 1968 р. 
на базі Миронівської ордена Леніна се-
лекційно-дослідної станції створюється 
Миронівський ордена Леніна науково-
дослідний інститут селекції та насін-
ництва пшениці з підпорядкуванням 
Всесоюзній академії сільськогосподар-
ських наук імені В.І. Леніна. Директо-
ром стає Герой Соціалістичної Праці, 
академік ВАСГНІЛ В.М. Ремесло, який 
очолював Миронівську станцію з 1964 
року.  
    Багатим на події був рік 1980-й. Зі 
створенням сільської ради наукове міс-
течко Миронівського інституту одер-
жало статус села. У лютому 1980 року 
на урочистих зборах у Миронівському 
інституті генеральний консул Німець-
кої Демократичної Республіки в Києві 
Рудольф Рошер за значне зростання в 
НДР валових зборів зерна завдяки ви-
рощуванню миронівських сортів, що 
займали тоді в республіці 60 % озимо-
го клину, вручив колективу миронівсь-
ких селекціонерів високу нагороду – 
Золотий знак Товариства німецько-
радянської дружби.  

Того ж року співробітництво з ні-
мецькими селекціонерами Інституту 
Бернбург-Хадмерслебен увінчалось 
створенням спільних сортів озимої 
пшениці Дружба 1 та Дружба 2 (Мєчта 
1 і Мєчта 2) та озимого ячменю Бемир 
1, що проходили випробування в обох 
інститутах і на хлібних ланах обох кра-
їн.   
     З набуттям Україною державної не-
залежності Миронівський НДІ селекції 
та насінництва пшениці ім. В.М. Реме-
сла в 1992 році перейменовано на Ми-
ронівський інститут пшениці ім. В.М. 
Ремесла і разом з дослідним господар-
ством „Еліта” підпорядковано Україн-
ській академії аграрних наук (тепер 
НААН). Миронівський інститут пше-
ниці набув статусу головної установи з 
виконання конкурсного проекту між-
народної програми «Високоефективні 
процеси виробництва продовольства».  
    У червні 2004-го в Миронівському 
інституті побував всесвітньо відомий 
канадський учений-генетик доктор 
Джордж Федак – співробітник Центру 
дослідження пшениці (м. Вінніпег). 
Професор прочитав миронівським нау-

ковцям лекцію за тематикою своїх дос-
ліджень. Восени того ж  року на базі 
інституту для ознайомлення з миронів-
ськими сортами був проведений семі-
нар для понад 130 учасників V міжна-
родного аграрного симпозіуму «Украї-
на–Австрія», серед яких було 110 іно-
земців – директорів наукових установ, 
науковців, фермерів і голів фермерсь-
ких асоціацій. 
    Що принесе нам рік 2016-й? Насту-
пний рік ознаменується кількома зна-
ковими датами в історії нашої устано-
ви, найзначущі з яких – 105-річчя від 
фактичного освоєння (восени 1911 ро-
ку) земельної ділянки під Центральну 
станцію і підготовки дослідного поля 
та 85-річчя від передачі рішенням Го-
ловцукру у відання Миронівської дос-
лідної станції (1931 р.) бурякорадгоспу 
„П’ятирічка” (тепер дослідне госпо-
дарство «Еліта») разом зі 1162 га орної 
землі та надання їй статусу зональної. 
    У 2016 році на державне сортови-
пробування  будуть передані 16 сортів 
зернових культур. Науковці представ-
лять до захисту 7 кандидатських і дві 
докторські дисертації. Відбудеться 
традиційна Міжнародна конференція 
молодих учених і Всеукраїнська нау-
ково-практична конференція. А в черв-
ні, як завжди, інститут запросить агра-
рників на День поля, тепер уже міжна-
родний. 

Г. Кузьмінська  

 

Вітаємо ювілярів! 
9 січня – Тетяна Іванівна Муха (МІП)        
9 січня – Аліна Валеріївна Музика  
(ДГ «Еліта»), 
9 січня – Василь Миколайович  
Здоровець (ДГ «Еліта») 
14 січня – Віктор Миколайович  
Каліновський (ДГ «Еліта») 
23 січня – Станіслав Петрович  
Васильківський (МІП) 
25 січня – Валентина  Миколаївна  
Кулик (Носівська СДС) 
28 січня – Галина Семенівна Колюча 
(МІП) 
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