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Н

ародився 26 лютого 1952 р. у смт Нова Во відправлено групу з 20 керівників сільськогосподар
долага Харківської області. В 1969–1974 рр. ських підприємств із усіх куточків СРСР. Очолив групу
Олексій Тимофійович здобував фах інженера О. Т. Бережний. Він здобув сертифікат фермера в коопе
на механічному факультеті Харківського автомобільно- ративі «CEBECO» (м. Роттердам) і спеціальність «Орга
дорожнього інституту. Знання здобував легко, маючи нізація виробництва в аграрному секторі» у Вагенінген
блискучу шкільну підготовку та наполегливість у різних ському сільськогосподарському університеті. В 1992 р.
сферах життя (ще до інституту став кандидатом у майст О. Т. Бережний проходив піврічне стажування за спеці
ри спорту).
альністю «Організація виробництва» у трансконтинен
У 1974 р. розпочав службу на посаді начальника ав тальній компанії «Tennant» (м. Міннеаполіс, США).
тотракторної служби військової частини в Бєлогорську
У 1994 р. О. Т. Бережний став депутатом Верховної
Амурської області. В запас звільнений старшим лейте Ради України. Під час роботи в парламенті — член Комі
нантом. З 1976 до 1977 р. працював інженером Новово тету у закордонних справах і зв’язках з СНД, голова між
долазької райсільгосптехніки. Потім — заступником ке парламентської комісії Україна — Південно-Африканська
руючого — начальником транспортного підприємства Республіка. У 1998–1999 рр. займав посаду заступника на
Зачепилівської райсільгосптехніки, яке за підсумками чальника Управління стратегії розвитку агропромислового
1978 р. було нагороджене перехідним червоним прапором комплексу та продовольства Кабінету Міністрів України.
ЦК Компартії і Ради Міністрів України — першим у За
Із 1999 до 2001 р. очолював нідерландську фірму
чепилівському районі. В 1979 р. О. Т. Бережний обійняв «Булнет», а з 2001 до 2005 р. працював заступником голо
посаду керуючого Зачепилівського районного об’єднання ви Сумської облдержадміністрації. В цей період під керів
з виробничо-технічного забезпечення. Через два роки ництвом О. Т. Бережного у області було втілено в життя
підприємство не тільки ввійшло в число лідерів із ви багато проектів, зокрема побудовано сучасний голланд
робництва на Харківщині, а й розшири
ський тепличний комплекс та завод із
ло географію роботи на Полтавську та
виробництва твердих сирів, на європей
Дніпропетровську області.
ському рівні проведено реконструкцію
У 1987 р. Олексій Бережний обра
чотирьох цукрових заводів, розпочато
ний головою колгоспу імені Леніна Но
виробництво іспанських меблів, запо
воводолазького району. З господарствачатковано проекти з виробництва біопа
боржника (з боргом у 4 млн крб) колгосп
лива тощо.
став мільйонером. На базі господар
Життєве кредо О. Т. Бережно
ства та двох професійно-технічних учи
го: «Залишатися самим собою». Всім
лищ була організована перша в Україні
у житті він завдячує своїм батькам —
навчально-виробнича агрофірма «Ро
Тимофію Єгоровичу та Єлизаветі Пет
китне», де також уперше започатковано
рівні, які завжди підтримували сина,
практику, за якою випускні іспити кур
та прищепленому в ХАДІ вмінню при
сантів ставали водночас вступними до
слухатися до свого внутрішнього голо
технічних інститутів Харкова.
су, а відтак — осягнути й реалізувати
У 1989 р. за ініціативи Надзви
внутрішній потенціал. Олексій Тимофі
чайного і Повноважного Посла СРСР
йович пишається своїм ХАДІ, схваль
у Королівстві Нідерланди проф.
ні відгуки про який чув у всіх куточках
В. М. Белецького та за розпоряджен
планети, де йому довелося побувати.
З улюбленими онуками
Має двох синів, В’ячеслава і Юрія,
ням Держагропрому СРСР на півріч
Михайлом та Софією
онука Михайла й онучку Софію.
не стажування до Нідерландів було
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