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Н

ародився 23 червня 1955 р. в м. Ульяновка (тепер — Благовіщенське) Благовіщенського району
Кіровоградської області в робітничій сім’ї — мама
й тато працювали на Ульяновському цукровому заводі. На
жаль, батьки вже покійні.
Після закінчення школи обрав професію агрохіміка
і вступив до Полтавського сільськогосподарського технікуму. Під час навчання активно займався спортом, зокрема
дзюдо, отримав третій дан, став кандидатом у майстри
спорту України.
Отримавши диплом з відзнакою, постав перед вибором: працювати районним агрохіміком Любашівського районного управління сільського господарства
Одеської області чи стати в майбутньому професійним
спортсменом: запрошували до збірної України. За порадою батька Вадим віддав перевагу роботі й ніколи не
пошкодував.
У 1974 р. був призваний на службу в спеціальних
військах Радянської армії. Два роки потому обіймав посаду агронома-інспектора в сировинному відділі Ульяновського цукрового заводу. Протягом 1985–1986 рр.
був головою Правління колгоспу імені Ульянова Кіровоградської області. Пізніше трудовий колектив обрав

В. О. Льошенка директором ВАТ «Капітанівський цукровий завод» Кіровоградської області. З 1998 р. працював заступником голови, першим заступником голови,
а з 2002 до 2005 р. — головою Черкаської обласної державної адміністрації.
Кандидатську дисертацію захистив у 2004 р. на тему
«Організація і вдосконалення ринку матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників» у Дніпропетровському державному аграрному
університеті.
Пізніше два роки був доцентом кафедри економіки
підприємства Навчально-наукового інституту економіки
і права Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.
У ТОВ «Захід-Агро МХП» Вадим Олексійович почав
працювати в 2016 р. на посаді керівника сільськогосподарської дільниці № 4 (м. Дрогобич). З 2018 р. очолює зазначену компанію. Високопосадовець зауважує:
«Звичайно, для мене це велика честь, проте й велика
відповідальність.
Попередні керівники підприємства зробили масштабну роботу: створили механізм, що справно працює, зібрали прекрасну команду професіоналів — це справжній
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колектив, велика міцна родина, за комфорт якої я відповідаю. Тепер потрібно тільки вдосконалювати механізм
для досягнення максимально високих результатів в умовах стрімких змін ринкової економіки».
Останніми роками природа скоригувала абсолютно
всю діяльність підприємства, тому щоденно його співробітники докладають чимало зусиль, аби забезпечити належне функціонування компанії
Керівник ТОВ «Захід-Агро МХП» прагне посилити
позиції підприємства, визначив амбітну мету — увійти
до ТОП-3 серед підрозділів агрохолдингу. В компанії для
цього є всі можливості: команда кваліфікованих фахівців
і високий рівень матеріально-технічного оснащення.
Перше правило Вадима Олексійовича — повна відкритість усередині компанії і обізнаність усіх співробітників із тим, що відбувається. Жоден із фахівців, який
працює, наприклад, у центральному офісі у Львові, не
повинен бути поза виробничим процесом. Необхідно
знати про діяльність кожного підрозділу (в компанії
шість модулів-філій, Воскресинцівський і Краснянський
елеватори).
Друге правило Вадима Олексійовича — самостійність
в ухваленні рішень керівниками відділів. Звичайно, ні директор, ні його заступники не залишають без уваги робочі
операції — можуть вносити виробничі коригування. Однак
наголошує, що фахівці повинні вміти брати на себе відповідальність, аби своєчасно досягати бажаних результатів.
Основний принцип роботи компанії — отримання
максимальної віддачі від кожного гектара землі, яку
обробляють.
Велику увагу надають молодим фахівцям, які приходять на роботу в товариство, оскільки часто буквально
заново доводиться навчати випускників аграрних вишів
України належно виконувати посадові обов’язки.
З моменту заснування ТОВ «Захід-Агро МХП» ефективно працює у сфері корпоративної соціальної відповідальності. Щороку підприємство є партнером сільських
громад (стейкхолдерів) на обласних та регіональних конкурсах проектів, грантів щодо їх розвитку. Наприклад,
у 2018 р. було реалізовано 49 проектів загальною вартістю
13 млн грн, зокрема 1,3 млн грн — фінансова допомога
компанії.
Це проекти з ремонту та закупівель обладнання для дитячих садків, шкіл, ФАПів, клубних
установ, ремонту вуличного освітлення і багато іншого. Також важливим є питання щодо ремонту
доріг в селах і містах. На ці потреби у 2018 р. вже направлено
1,8 млн грн. Крім того, допомагають в організації Дня знань, Дня
захисту дітей, Дня села та інших
свят.
Для учнів старших класів
часто проводять екскурсії на підприємство, де ознайомлюють із
виробничими процесами. За переконанням В. О. Льошенка,
такі заходи дають певну віддачу:
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багато дітей, особливо з сільської місцевості, маючи базові знання у сфері сучасних агротехнологій, після закінчення школи обирають аграрний сектор.
Нині досвід Вадима Олексійовича в аграрній сфері
становить понад 30 років.
Вагому роль у його фаховому й особистісному становленні відіграло навчання в 1977–1982 рр. на агрономічному
факультеті Уманського сільськогосподарського інституту,
а в 2000–2004 рр. — на економічному факультеті перейменованого Уманського державного аграрного університету.
Саме у величних стінах цього видатного вишу В. О. Льошенко сформував чіткий намір — стати висококваліфікованим фахівцем, відданим свої справі, працювати задля
добробуту рідного краю та держави.
Вадим Олексійович безмежно вдячний усім викладачам за якісну вищу освіту та мудрі уроки життя. Він підтримує зв’язок з педагогами Уманського національного
університету садівництва — безперечними авторитетами
як у студентський період, так і зараз.
Запорукою особистих успіхів та досягнень на фаховій ниві В. О. Льошенко вважає такі основні принципи:
активна й позитивна життєва позиція, прихильність до
спорту, здорового способу життя, спрямованість на кращий результат і добрі справи.
Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня
(2004), йому присвоєно почесне звання «Заслужений економіст України» (2004).
Дбайливий сім’янин. Дружина, Валентина Дмитрівна,
є випускницею плодоовочевого факультету (1983) Уманського сільськогосподарського інституту. Подружжя
виховало двох дітей: Романа (1979 р. н.) та Ярослава
(1987 р. н.).
Життєве кредо Вадим Олексійович сформулював на
основі життєвого досвіду — «Не втомлюйся допомагати
людям».
Успішний випускник вітає рідний університет з черговим ювілеєм, викладачам бажає натхнення, плідної творчої праці задля розквіту Української держави, студентів
закликає зберігати та примножувати традиції альма-матер, робити гідний внесок у розвиток економічного потенціалу України.
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