
 

ВЕЛИКІ ІМЕНА В ІСТОРІЇ НАШОГО ЗАКЛАДУ 

 

14 листопада в Україні відзначають День винороба. Для нашої країни це непересічне свято, тому що ми маємо 

багатовікову історію розвитку виноробства на теренах нашої держави, яка почалася ще у ХІХ столітті. Тоді вина 

Херсонщини та Криму цінувалися на рівні з найкращими французькими, а короновані особи Європи облаштовували там свої персональні винні 

колекції. 

На жаль, сьогодні галузь переживає знову непрості часи.  Війська країни-агресора знищили, пошкодили або розграбували цілу низку 

виноробень у Херсонській, Миколаївській, Одеській, Київській областях. Проте винороби розповідають, що за місяці повномасштабної війни 

відбулося багато презентацій і дегустацій нашого вина в різних куточках світу – Японії, Ірландії, Швеції, Фінляндії, Великій Британії, – як ніколи 

раніше. Українське виноробство знаходить шляхи розвитку попри усі перешкоди. 

Микола БЯЛИК, випускник Новоушицького технікуму механізації сільського господарства 1971 року, з 1996 

року був головою правління  Відкритого акціонерного товариства "Радсад", депутатом Миколаївської обласної ради. 

Вина "Радсада" в останні роки брали участь у виставках, ярмарках, дегустаційних конкурсах і відзначені 

численними нагородами. Щорічно "Радсад" одержує усе більш високі врожаї і технічних, і столових сортів винограду 

(усі виноградники в господарстві на високому штамбі). 

На конкурсі "Національний рейтинг "Краща торгова марка України" переможцями Всеукраїнського 

дегустаційного конкурсу провина були визнані "Кагор Український" і "Каберне" – обидві марки визнані гідними 

золотих медалей. 

  Указом Президента України Леоніда Кучми № 1077/2001 від 13 листопада 2001 року за визначний особистий 

внесок в організацію та забезпечення одержання найвищих показників з виробництва сільськогосподарської 

продукції, розвиток соціальної сфери голові правління акціонерного товариства "Радсад" Миколаївської 

області Миколі Івановичу Бялику присвоєно звання Герой України з врученням ордена Держави. 

У АЛ14 групі куратором Наталею Шарпацькою проведена виховна година, присвячена Дню винороба. 

Студенти отримали чудову нагоду познайомитись з відомою людиною Миколою БЯЛИКОМ, який зробив 

великий особистий внесок в організацію та забезпечення одержання найвищих показників з виробництва 

сільськогосподарської продукції та розвиток виноробства в Україні. 

Хочемо подякувати усім виноробам, які у цей непростий час стоять на сторожі збереження галузі, вірять, 

що виноробству в Україні бути: сучасному, потужному, перспективному, престижному. Про мапу 

українських виноробень ще знатимуть у всьому світі, для цього в нас є усе: родюча земля, сприятливий 

клімат і чудові люди – українці! 


