Вісник цукровиків України

26 вересня 2011 року
на 83 році життя пішов з
життя «патріарх» цукрової
промисловості, Президент ICK
Group,
Голова
Ради

Господарської
асоціації
підприємств та організацій
цукрової
промисловості
України
«Кристал».
Член
(академік) Академії інженерних
наук
України,
доктор
економічних наук, колишній
голова
концерну
цукрової
промисловості
України
«Укрцукор», народний депутат
України 1-го скликання - Заєць

Олександр Семенович.
Автор понад 100 наукових
праць з проблем інтенсифікації
технологічних
процесів
у
цукровій промисловості, розробки і впровадження української
інтенсивної технології вирощування цукрових буряків, регульованого
ринку цукру, агропромислової інтеграції, реструктуризації, системної
інвестиційно-орієнтованої приватизації бурякоцукрового комплексу
України.
Має 17 авторських свідоцтв.
Тривалий час вивчав специфіку формування ринку цукру у 20
найбільших країнах світу, що займаються цукровиробництвом,
зокрема у Франції, Німеччині, Бельгії, Японії, Таїланді, Бразилії, Індії.
О.С. Заєць-член Міжнародної організації з цукру.
Олександр Семенович народився 5 серпня 1929 року в с. Кочубіївка
Уманського району Черкаської області. Свою трудову діяльність
розпочав у ранньому віці - вже у 15 років він працював слюсарем на
Верхняцькому цукровому заводі Черкаської області. Згодом вступив та
закінчив Уманський технікум, а потім – Мелітопольський інститут
механізації сільського господарства та Київський технологічний
інститут харчової промисловості. Олександр Семенович присвятив 67
років цукровій промисловості України.
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З 1967 р. по 1976 р. працював директором Бовшівського цукрового
заводу (Івано-Франківська область), з 1976 р. по 1982 р. - директор
Саливонківського цукрового заводу (Київська область). Під його
безпосереднім керівництвом на цих заводах проводились роботи по
технічному переоснащенню, модернізації виробничих дільниць та
впровадження прогресивних технологій, завдяки чому підприємства
досягли високих техніко-економічних показників, колективи яких
нагороджувались перехідним Червоним прапором. З 1982 р. по 1991 р.
– працював начальником «Укрбурякоцукрагропрому». За роки праці
зробив вагомий внесок у розвиток бурякоцукрової промисловості, під
його безпосереднім керівництвом розроблялись і втілювались у життя
програма розвитку бурякоцукрової галузі, проектувались і будувались
нові цукрові заводи, проводились масштабні роботи з технологічного
переоснащення діючих підприємств. З 1991 р. по 1997 р. – голова
концерну цукрової промисловості України «Укрцукор», з 1997 р.
голова Ради господарської Асоціації підприємств «Укрцукор» і
організацій цукрової промисловості України «Кристал», заступник
голови Ради Національної асоціації цукровиків України. Заєць
Олександр Семенович був радником прем’єр-міністра України,
радником міністра АПК з питань розвитку бурякоцукрового
виробництва.
За сумлінну працю Олександр Семенович Заєць нагороджений
орденом Трудового Червоного Прапора, п’ятьма медалями, почесними
грамотами та пам’ятними відзнаками Міністерства харчової
промисловості України.
Висловлюємо щире співчуття рідним та близьким покійного.
Світлу пам’ять про Олександра Семеновича ми збережемо у наших
серцях.

Голова Ради
НАЦУ “Укрцукор”
Г.Д. Загородній

наша сторінка в Інтернеті: http://sugarua.com

Голова правління
НАЦУ “Укрцукор”
М.М. Ярчук
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