Ковбасюк Олег Іванович -

директор товариства з

обмеженою відповідальністю «Світанок – Агросвіт» села
Шляхова.23.06.1964 р.н., освіта вища - закінчив Уманську
сільськогосподарську
академію
за
спеціальністю
«агрономія»(1987р.)
27 років працює у системі агропромислового комплексу.
Свою трудову діяльність розпочав у 1987 році агрономом
сівозміни у колгоспі ім. ХХІІ з’їзду КПРС с. Шляхової.
Протягом 1995 року – обраний на посаду завідуючого
відділком сівозміни №3 с. Теофилівки колгоспу ім. ХХІІ
з’їзду КПРС.
З січня 2000 року за добросовісну працю і високі
показники у виробництві сільськогосподарської продукції
призначений на посаду головного зоотехніка ТОВ
«Світанок» с. Шляхова.
З червня 2007 року і по даний час обіймає посаду директора ТОВ «Світанок-Агросвіт».
За час роботи зарекомендував себе здібним, висококваліфікованим та досвідченим
керівником. Постійно працює над вдосконаленням виробництва продукції галузі рослинництва
та впровадження новітніх технологій по вирощуванню зернових культур зокрема озимих сортів
пшениці і вирощуванню кукурудзи у даній місцевості.
В галузі тваринництва велику увагу приділяє виробництву молока та м’яса. Проводить
збільшення поголів’я нових порід молочного напрямку.
За період роботи Ковбасюка О.І. товариство одержало такі відзнаки:
2009 рік – нагорода Бершадської районної адміністрації. Подяка за добросовісну, сумлінну,
високоефективну працю, плідний внесок у розвиток сільськогосподарської галузі району та
впровадження передових індустріальних технологій, забезпечення високих темпів зростання
продуктивності праці, успішне вирішення соціальних проблем трудового колективу,
наполегливість у досягненні культури землеробства, безпеки праці людей.
2009 рік – нагорода Бершадської районної адміністрації Свідоцтво про призначення на районну
дошку пошани « Гордість Бершадщини в номінації «Краще агропромислове господарство
Бершадщини з внутрішніми інвестиціями» та Свідоцтво про занесення на районну Дошку
пошани «Гордість Бершадщини в номінації «Кращий керівник сільськогосподарського
підприємства з внутрішніми інвестиціями».
2010 рік – нагорода Бершадської районної ради Почесна грамота Ковбасюку О.І. за збереження
всіх видів тварин досягнення високої продуктивності в галузі тваринництва.
2010 рік – нагорода Бершадської районної ради Подяка за наповнення споживчого ринку
продовольчими товарами, участь у ярмарках сільськогосподарської продукції та переробної
промисловості.
2010 рік – обраний депутатом до районної ради.
Ковбасюк О.І. постійно підвищує свій фаховий рівень, бере активну участь в громадському
житті товариства, села, та району, користується заслуженим авторитетом серед колег та жителів
села.
2012 рік - за надання благодійної допомоги у відродженні Чудо – Михайлівського храму
с.Шляхова нагороджений архієрейською грамотою за труди на славу святої церкви.
В листопаді 2013 року присвоєнно почесне звання „Заслужений працівник сільського
господарства України”.

