УМАНСЬКИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

Н

ародився 9 березня 1974 р. в м. Немирові Вінницької області. Батько, Борис Антонович, —
токар. Мати, Надія Павлівна, — лаборант.
Під час вибору фаху та вишу С. Б. Турбовець прислухався
до слів матері своєї вчительки. Жінка пережила голодомор,
вона порадила юнаку обрати професію, пов’язану з сільським
господарством, мовляв: «Завжди будеш мати окраєць хліба».
Так, упродовж 1991–1996 рр. хлопець був студентом
економічного факультету Уманського сільськогосподарського інституту, де навчався за спеціальністю «Економіка
та управління в галузях АПК».
Трудовий шлях Сергій Борисович розпочав у 1996 р.
як економіст із заробітної плати на Немирівському хлібоприймальному підприємстві. У 1999 р. став директором
ТОВ «Торговий дім «Мирів», створений як торгівельна
компанія при підприємстві. У 2005 р., в результаті реструктуризації, очолив новостворене ТОВ «Каролінський елеватор». У 2008 р. підприємство увійшло до Європейської
групи «SOUFFLET», тож С. Б. Турбовець, відповідно, почав працювати в компанії «Суффле Агро Україна» на керівних посадах. Разом із командою фахівців Сергій Борисович
розвиває європейські підходи в сільському господарстві.
За 10 років на українському ринку з невеликої компанії виросли в національну і продовжують зростати.
Крім того, С. Б. Турбовець має власний сільськогосподарський бізнес, де сповна використовує знання, отримані
в інституті. Зазначає, що в УСГІ одержав міцну базу знань,
з якою надалі було легко набувати досвіду.

ТУРБОВЕЦЬ
Сергій
Борисович
Випускник
економічного факультету
(1996)
Директор
ТОВ «Каролінський елеватор».
Керівник відділу закупівлі
ТОВ «Суффле Агро Україна»
Дружбу, яка зародилася в стінах вишу, однокурсники
пронесли через десятиліття. Сьогодні вони підтримують
тісні зв’язки та допомагають один одному, намагаються
зустрічатися, коли випадає зручна нагода. До вишу старається заїжджати якомога частіше, стежить за життям альмаматер у соціальних мережах.
Захопленнями Сергія Борисовича є, звісно ж, сільське
господарство, а також подорожі Україною та світом.
Турботливий сім’янин. Дружина, Ольга Миколаївна,
закінчила Уманський національний університет садівництва. Подружжя виховує двох синів: старший Андрій є студентом Краківського сільськогосподарського університету,
молодший Олексій теж планує пов’язати життя з сільським
господарством.

Н

ародився 7 квітня 1974 р. в смт Ротмістрівка Смілянського району Черкаської області. Батьки,
Іван Йосипович та Катерина Трохимівна, перебувають на заслуженому відпочинку.
З дитинства О. І. Харчевському подобалося планувати й аналізувати. Закінчивши ліцейний клас Уманського
сільськогосподарського інституту при школі-інтернаті,
упродовж 1991–1996 рр. навчався в зазначеному виші на
економічному факультеті.
Зі студентських років Олександрові Івановичу найбільше запам’яталися вечори КВК, перебування у профілакторії, післявступна практика на картоплі та буряках.
Трудову діяльність починав економістом у радгоспі.
В 1999 р. призначений заступником начальника Управління сільського господарства Жашківського району.
В 2001–2005 рр. очолював зазначене управління. З 2005 р.
обіймав керівні посади в комерційних агропромислових
формуваннях. За цей час побудував міні сушильно-елеваторний комплекс, ферму з вирощування індиків та ферму
з вирощування гусей. У 2017–2018 рр. працював на кондитерській фабриці. Сьогодні є директором підприємства
зі спорудження електростанції від сонячної енергії —
ТОВ «Енергетична компанія «Сонячна».
Важливу роль у житті О. І. Харевського відіграло навчання в Уманському сільськогосподарському інституті, де
набув високого рівня фахових знань. Крім того, познайомився зі студентами, які стали вірними друзями, вони постійно спілкуються досі.

САДІВНИЦТВА

ХАРЕВСЬКИЙ
Олександр
Іванович
Випускник
економічного факультету
(1996)
Директор
ТОВ «ЕК «Сонячна»

Альма-матер Олександр Іванович відвідує часто,
 ідтримує тісні зв’язки з Богданом Степановичем
п
Гузаром.
Щасливий сім’янин. Дружина, Світлана Анатоліївна,
також закінчила Уманський сільськогосподарський інститут. Подружжя виховало дві доньки: Аліну та Лілію.
Життєве кредо: «Щоб не сталося в житті, потрібно завжди бути людиною».
Із нагоди ювілею Уманського національного університету садівництва Олександр Іванович бажає висококваліфікованим педагогам витримки й натхнення в підготовці
гідних фахівців. Можливість здобувати вищу освіту в такому славному виші вважає за честь і щиро пишається, що
є випускником університету.
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