
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ  СТРУКТУРНИЙ  ПІДРОЗДІЛ 
«МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ  КОЛЕДЖ 

ТАВРІЙСЬКОГО  ДЕРЖАВНОГО АГРОТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ» 
 
72312  Запорізька область ЄДРПОУ  26181890 
м. Мелітополь, пр. Б.Хмельницького,44 рахунок 35212039002274 
тел. 42-03-30,   42-04-08 ДКСУ м. Київ МФО 820172 
 
вих. № 277 
 «  12  »         10          2018 р.  
 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 1 
конференції трудового колективу 

від 11 жовтня 2018 р. 
 

Обрано делегатів: 110 осіб 
Присутні на конференції: 109 осіб 
 
Запрошені на конференцію: Скляр Олександр Григорович, в.о. ректора 
університету, к.т.н., професор. 
Члени робочої президії: Тіга С.А. – викладач гуманітарних дисциплін, голова 
ЦК загальної підготовки, Петержак О.М. – архіваріус, Побігун М.Д. – директор 
коледжу. 
Голова конференції: Тіга С.А. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Обговорення ініціативи ректорату ТДАТУ про присвоєння імені Дмитра 

Моторного Таврійському державному агротехнологічному університету. 
СЛУХАЛИ: В.о. ректора університету, к.т.н., професора. Скляра Олександра 
Григоровича з інформацією про життєвий та професійний шлях Дмитра 
Костянтиновича Моторного. 

У своєму виступі Скляр О.Г. зазначив, що Дмитро Костянтинович 
Моторний, український аграрій і політик, двічі Герой Соціалістичної праці, 
Герой України, почесний член Української академії аграрних наук, більше 50 
років пропрацював керівником приватно-орендного кооперативу «Зоря» і 
найголовніше – випускник Мелітопольського інституту механізації і 
електрифікації сільського господарства, правонаступником якого є Таврійський 
державний агротехнологічний університет, інженер-механік. 

Велику увагу Д.К. Моторний приділяв соціально-побутовій сфері. У 
Чорнобаївці побудовано консервний цех, механізований тік, 
молокопереробний цех, фруктосховище, приміщення для утримання великої 



рогатої худоби, а також Палац культури, дитсадок, школу, спортзал, 
амбулаторію, пансіонат, газову та водопровідну мережі тощо. На території 
господарства – чотири спортивних зали, стадіон з поливним газоном. Серед 
спортсменів –майстри спорту та кандидати у майстри з вільної боротьби, з 
важкої атлетики. У ПОК «Зоря» створено футбольний клуб «Колос», який має 
свій статут, бере участь у змаганнях обласного та районного рівнів, активно 
залучає молодь до занять спортом. 

Протягом усього життя Д. К. Моторний підтримував тісні зв’язки з 
Таврійським державним агротехнологічним університетом, де був постійним 
членом Наглядової ради ТДАТУ, Почесним професором ТДАТУ. 

Дмитро Костянтинович прожив довге, насичене перемогами життя. Він був 
найвидатнішим, легендарним аграрієм своєї доби, досвідченим господарником, 
головою приватно-орендного кооперативу «Зоря». Він дбав не лише про 
матеріальний добробут рідного села, а й про культурне та духовне процвітання 
краю. В.о. ректора ТДАТУ Скляр О.Г.. зазначив, що для Університету буде 
великою честю носити ім’я видатного легендарного аграрія Дмитра Моторного. 
ВИСТУПИЛИ: Тіга С.А., викладач філологічних дисциплін ВСП 
«Мелітопольський коледж Таврійського державного агротехнологічного 
університету», внесла пропозицію підтримати  ініціативу ректорату ТДАТУ 
щодо присвоєння Таврійському державному агротехнологічному університету 
ім’я Д. Моторного, видатного аграрія України, та голосувати по цьому питанню 
відкритим голосуванням. 
Побігун М.Д., директор ВСП «Мелітопольський коледж Таврійського 
державного агротехнологічного університету», звернувся до колективу 
підтримати ініціативу ректорату ТДАТУ про присвоєння університету імені 
Дмитра Костянтиновича Моторного. 
 
УХВАЛИЛИ:  
1. Процедуру голосування провести відкритим голосуванням. 
2. Підтримати ініціативу ректорату ТДАТУ щодо присвоєння імені Дмитра 
Костянтиновича Моторного Таврійському державному агротехнологічному 
університету. 
 
Результати голосування:  
«За» - одноголосно. 
Проти – немає. 
Утримались – немає. 
 

Голова                                                          С.А. Тіга 
 

Секретар                                                         О.М. Петержак 


