УМАНСЬКИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

САДІВНИЦТВА

ДОРОЖИНСЬКА
Людмила Анатоліївна
Випускниця факультету менеджменту (2003)

Виконавчий директор ТОВ «Умань Хліб Трейд»
Депутат Уманської міської ради VII скликання

Н

ародилася 5 квітня 1981 р. у смт Стеблів Корсунь-Шевченківського району Черкаської
області. Батько, Масюк Анатолій Володимирович, — електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання. Мати, Доніч Раїса Григорівна, — вчителька
математики та фізики.
Змалку Людмила дуже любила читати, була старанною
і наполегливою ученицею. Талановита дівчина закінчила
середню школу із золотою медаллю, а вищу освіту планувала здобувати або в Черкаському державному університеті
імені Богдана Хмельницького, або в Уманській сільськогосподарській академії. Обрала економічну спеціальність
і жодного разу не пошкодувала про свій вибір.
У зазначеному виші Л. А. Дорожинська навчалася впродовж 1998–2003 рр. на факультеті менеджменту. Щодо
цього періоду свого життя лаконічно зауважує: «Не новина, що студентські роки — найкращі». Куратором її групи
був кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу Мазур Юрій Павлович. Саме йому Людмила Анатоліївна завдячує тим, що опановувала майбутню професію
в чудовій атмосфері — 12 група була найбільш дружною
і веселою.

Пуско-наладка придбаної ротаційної печі «Miwe Roll in»

Закінчивши у 2003 р. Уманський державний аграрний
університет, народила сина Богдана. Після декретної відпустки розпочала фаховий шлях, зокрема з 2004 до 2009 р.
працювала економістом ДП «Уманський консервний комбінат» ТОВ «Таврійська продовольча компанія». Робота
економіста Л. А. Дорожинській дуже подобалася, до того
ж на консервному комбінаті працював товариський колектив, де вона — економіст-початківець, почувалася як у родині. Велику подяку висловлює своєму безпосередньому
керівникові — Коломійчук Анастасії Василівні, за практичні поради та безцінний досвід.
У 2009 р. власники комбінату прийняли рішення
закрити виробництво. У зв’язку з цим Людмила Анатоліївна знайшла нову роботу, завітавши до стін альма-матер — стала начальником планово-економічного відділу.
Зазначає, що на цій посаді працювати було цікаво, незвично після підприємства, а ще дивно, бо її викладачі
стали колегами. Чотири роки потому Л. А. Дорожинській запропонували роботу головним економістом на
ТОВ «Умань Хліб Трейд» і вона залюбки погодилася,
адже вважає працю на діючому підприємстві ближчою і цікавішою, ніж у бюджетній сфері, в державній
установі.
У 2014 р. отримала пропозицію від власників
ТОВ «Умань Хліб Трейд» про зайняття вакантної посади
виконавчого директора, проте погодилася не відразу,
оскільки довго думала, чи зможе виправдати надану довіру.
Нова робота надзвичайно зацікавила Людмилу Анатоліївну і вона на високому рівні виконує усі обов’язки.
ТОВ «Умань Хліб Трейд» функціонує вже понад
80 років, впроваджуючи у виробничу діяльність традиційні технології створення хлібобулочних виробів. Ідейна
концепція товариства: для людей, заради людей, на благо
людей. Метою діяльності компанії є високоякісне виробництво хлібобулочних виробів із натуральної сировини:
смачних тістечок, м’яких булочок, хліба з рум’яною скоринкою, що випікається опарним способом, запашних короваїв тощо.
Підприємство задовольняє попит споживачів, постачаючи гарячі хлібобулочні вироби в торгові точки м. Умані
та прилеглих районів, виготовляє на замовлення весільні
обрядові вироби, калачі, торти та ін.
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Керівництво хлібозаводу неодноразово завантажувало захищати інтереси виборців, які їм делегували право управмашини, які вирушали в гарячі точки на Схід України, влас- ління. Має намір і далі вирішувати нагальні проблеми
ною продукцією та речами першої необхідності. За волон- у своєму мікрорайоні і сподівається на співпрацю з громатерську діяльність генеральний директор ТОВ «Умань Хліб дою. Зауважує: «Докладу всіх зусиль, щоб наше місто було
Трейд» А. І. Кисіль нагороджений кількома подяками від ошатне, квітуче й зелене навесні та влітку, золоте восени,
уманських волонтерських організацій за активну участь білосніжне взимку, щоб жителі Умані були щасливі, привіу волонтерському русі Уманщини та надання допомоги вій- тні, самодостатні, щоб кожен пишався тим, що він уманчаськовим, які захищають Україну від російсько-терористич- нин, а гості міста хотіли повертатися до нас знову і знову».
них угрупувань.
Ключову роль у житті Людмили Анатоліївни відіграло
Товариство є спонсором проведення багатьох молодіж- навчання в Уманському державному аграрному універсиних проектів та спортивних змагань; посильну допомогу теті. Переконана, що їй у житті пощастило, адже працює
надає жителям сіл Уманського району в реалізації соціаль- за спеціальністю, щодня використовуючи знання, уміння
них проектів.
та навички, які здобула в навчальному закладі. Крім того,
Нинішня робота повністю задовольняє Людмилу Ана- Л. А. Дорожинська працювала задля добробуту і процвітоліївну, проте вона має ще й активну громадянську пози- тання рідного вишу. Завдяки безцінній інформації з управцію. Коли надійшла пропозиція балотуватися до місцевої ління підприємством успішно виконує роботу на посаді
ради — вирішила спробувати. Була обрана депутатом Уман- виконавчого директора ТОВ «Умань Хліб Трейд».
ської міської ради VII скликання. Є членом постійної депуСьогодні тримає руку на пульсі життя альма-матер, зотатської комісії з питань планування, бюджету і фінансів.
крема часто обмінюється досвідом і радиться з викладаДіяльність Л. А. Дорожинської як депутата Уманської чами-колегами університету. Кожного року обов’язково
міської ради спрямована на захист інтересів членів гро- відвідує зустрічі випускників — велике свято для дружних
мади міста, виконання їхніх доручень у межах депутатських одногрупників, на якому обов’язково присутній їхній кураповноважень, наданих Законом України «Про статус депу- тор. Відзначає, що тоді відчуття часу втрачається і цілісіньтатів місцевих рад».
кий день минає немов єдина мить.
Серед досягнень: оформлення та передання на розгляд
Захоплення Людмили Анатоліївни — книги, адже по
депутатських звернень, за якими в 2017 р. виконано такі любляє читати ще змалку. Також віддає перевагу відпочинку
роботи:
на природі, особливо біля улюбленої річки Рось, що проті– здійснено благоустрій за адресою вул. Незалежності, кає через Стеблів, в’яже гачком, мріє подорожувати.
63, біля будинку встановлено лавочки;
В Уманському державному аграрному університеті по– проведено санітарну обрізку дерев, встановлено мета- знайомилася з майбутнім чоловіком — студентом агронолопластикові вікна та двері за адресою вул. Богуна, 14а; мічного факультету Дорожинським Віталієм Васильовичем.
– виконано ремонт дощової каналізації, частини даху Подружжя виховує сина Богдана (2003 р. н.).
в будинку за адресою вул. Незалежності, 72.
Життєве кредо: «Дім повинен бути центром для жінки,
З’ясовує й інші питання. Так, до Уманського міськ а не кордоном» (Маргарет Тетчер).
районного суду подано позовну заяву щодо скасування ріЗ нагоди славного ювілею Л. А. Дорожинська зичить
шення виконавчого комітету міської ради від 26 квітня майстерним викладачам рідного університету довголіття,
2017 р. «Про встановлення тарифу на проїзд у міському па- неймовірних сил і невичерпного натхнення, розумних абісажирському автомобільному транспорті м. Умань». Судове турієнтів, випускників-професіоналів, які прославлятимуть
провадження ще триває. Суддя призначив експертизу пра- Уманський національний університет садівництва як один
вильності формування тарифу, якою займаються відповідні із найпрестижніших вищих навчальних закладів в Україні.
органи.
З ініціативи фракції «Відро
дження» встановлюють метало
пластикові вікна, двері в багато
поверхових будинках, дитячі
майданчики. Особисто брала участь
у проведенні осіннього прибирання
біля Осташівського ставу.
Головним завданням депутатської діяльності вважає забезпечення своєчасного, обґрунтованого
вирішення звернень громадян, вивчення причин, які породжують
скарги, і внесення пропозицій до
відповідних органів влади щодо їх
усунення.
Наголошує, що статус депутата міської ради зобов’язує бути
вимогливим насамперед до своєї
Зустріч випускників 12 групи факультету менеджменту
роботи, адже депутати повинні
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