Райкович Андрій Павлович
Андрій Павлович Райкович народився 07 квітня 1956
року в місті Таллін (Естонія). У 1982 році закінчив
Кіровоградський
інститут
сільськогосподарського
машинобудування. Розпочав свою трудову діяльність у
1977 році працівником комбінату “Будіндустрія” в місті
Кіровограді. З 1977 по 1979 роки проходив строкову
військову службу. У 1979-1986 роках Андрій Павлович
працював інженером Долинського птахокомбінату, згодом
обіймав посаду інструктора Долинського райкому
Компартії України. У 1986-1988 роках він очолював
Долинський комбінат хлібопродуктів. Потім два роки
поспіль - Долинський птахокомбінат. З 1990 по 2004 роки перебував на посаді директора,
а згодом голови правління відкритого акціонерного товариства “Птахокомбінат” м.
Кіровограда. З 2004 року Райкович А.П. працював в товаристві з додатковою
відповідальністю “М'ясокомбінат “Ятрань”, з січня 2011 року обіймав посаду
генерального директора товариства.
Андрій Павлович приділяв належну увагу оновленню технічної бази підприємства
сучасним обладнанням, освоєнню виробництва нових видів продукції. За його ініціативи
була запроваджена та ефективно діє міжнародна система управління якістю
ISO 9001-2000. Сертифіковано систему управління безпекою харчової продукції
FSSC 22000, за допомогою якої забезпечується безперебійний контроль за якістю та
безпечністю продукції. Технічне оснащення підприємства приведено у відповідність до
європейських стандартів.
За керівництва Райковича А.П. на підприємстві було створено понад 1700 нових
робочих місць. Розширена мережа фірмових об'єктів торгівлі підприємства, де продукція
реалізується за цінами товаровиробника. Продукція ТДВ “М’ясокомбінату “Ятрань” є
переможцем Всеукраїнського конкурсу “100 кращих товарів України”. “М'ясокомбінат
“Ятрань” нагороджено відзнакою “Кращий платник податків і зборів”.
Райкович А.П. є активним громадським діячем. Два скликання поспіль обирався
депутатом Кіровоградської обласної ради, що свідчить про високу довіру до нього
мешканців міста. Він опікується міськими дитячими будинками, надає допомогу
Кіровоградській школі-інтернату. У 2015 році обраний міським головою.
Андрій Павлович - заслужений працівник сільського господарства України.
Нагороджений орденом “За заслуги” ІІІ, ІІ та І ступенів, Почесною грамотою Верховної
Ради України, Почесною грамотою Кіровоградської міської ради та виконавчого
комітету, відзнаками виконавчого комітету Кіровоградської міської ради “За заслуги” І
та ІІ ступенів.
Рішенням Кіровоградської міської ради 19 вересня 2013 року Райковичу Андрію
Павловичу присвоєно звання “Почесний громадянин м. Кіровограда”.

