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Н

ародився 16 лютого 1943 р. у Вожаелі — неве Це об’єднання було одним із кращих в Україні як за обсяга
личкому містечку в Желізнодорожному районі ми, так і за якістю робіт.
Республіки Комі (Росія). Батько, Григорій Оме
У 1986 р. обійняв посаду заступника начальника пол
лянович, пройшов Велику Вітчизняну війну, був поране тавського обласного управління із забезпечення нафто
ний. Після війни пропрацював на різних керівних посадах. продуктами, яке у 1993 р. було реорганізовано у ВАТ
Мати, Софія Сіловна, виховувала чотирьох синів, серед «Полтаванафтопродукт», а В. Г. Тютюнника призначе
яких Вячеслав був найменшим. Обоє родом з України.
но генеральним директором. Тут пропрацював 22 роки.
У 1944 р. сім’я переїхала на постійне місце проживан У 2008 р. став начальником департаменту із забезпечення
ня до України в м. Зіньків (Полтавська область).
в обласній федерації футболу. Присвятивши 43 роки тру
Здобувши загальну середню освіту, Вячеслав Тютюн довій діяльності, у 2013 р. В. Г. Тютюнник вирішив піти на
ник постав перед вибором майбутньої професії. Відповід заслужений відпочинок.
дю на надзвичайно важливе та складне запитання «Ким
Із 1994 по 2006 р. був депутатом Київської районної
бути?» стали слова старшого брата Вячеслава Анатолія ради у м. Полтаві. Нагороджений Почесною грамотою ко
(тоді студента автомобільного факультету ХАДІ): «Я ав мітету «Нафтогаз» України, медаллю «Ветеран праці» та
томобіліст, а ти вчися будувати хороші дороги. Дороги та почесними грамотами облдержадміністрації.
автотранспорт — єдиний комплекс, механізм, без якого не
Із великою вдячністю Вячеслав Григорович згадує вик
може існувати ні те, ні інше».
ладачів ХАДІ — декана дорожньо-будівельного факульте
Так, у 1961 р. В. Г. Тютюнник вступив на дорожньо- ту, професора Б. П. Назаренка, завідувача кафедри мостів,
будівельний факультет ХАДІ. З вересня 1962 р. служив професора В. О. Російського, завідувача кафедри будівни
моряком у лавах Збройних сил СРСР. У 1966 р. продов цтва доріг, професора О. Т Батракова, завідувача кафедри
жив навчання. Протягом 1967–1969 рр. був членом комі проектування доріг, професора Я. А. Калужського та ін.
тету комсомолу інституту, який тоді очолював аспірант,
Вячеслав Григорович має чудову сім’ю. Разом із коха
нинішній ректор університету А. Н. Туренко. Вячеслав ною дружиною Валентиною Михайлівною, медсестрою за
Тютюнник керував культурно-масовим сектором, що зай фахом, виховав двох прекрасних дітей. Старша дочка Ірина
мався організацією дозвілля студентів. В. Г. Тютюнник за пішла шляхом батька — в 1992 р. стала випускницею дорожньозначає, що спілкування з А. Н. Туренком, спостереження будівельного факультету ХАДІ. Її син Дмитро закінчив КНУ
за його стилем роботи з людьми, підходом до вирішення ім. Т. Шевченка, здобувши кваліфікацію магістра з кіберне
проблем «кожного і всіх» дуже згодилися у майбутньому.
тики. Нині аспірант того ж вишу. Молодша дочка Людми
У 1970 р., після закінчення інституту, Вячеслав Григо ла закінчила Полтавський державний педагогічний інститут
рович був направлений на роботу
ім. В. Г. Короленка, виховує сина
в Полтавське шляхово-будівельне
Вячеслава — нині студента ХНАДУ.
управління № 9, де працював ви
В. Г. Тютюнник підтримує
конробом, а через рік — началь
зв’язок з рідним університетом,
ником дільниці. Вже тоді під його
тісно спілкується з керівництвом
безпосереднім керівництвом було
та викладачами ХНАДУ. Життє
збудовано низку доріг обласного та
ве кредо В. Г. Тютюнника: «Скіль
республіканського значення.
ки дано богом жити повноцін
У 1974 р. В. Г. Тютюнник став за
ним життям — принеси користь
ступником, у 1975 р. — начальником
людям. Люби близьких, у важку
виробничого відділу, а у 1977 р. —
хвилину підстав плече підтримки
В. Г. Тютюнник з онуком В’ячеславом —
першим заступником керуючого
друзям. Не здавайся перед труд
студентом IV курсу ХНАДУ, 2015 р.
тресту «Облміжколгоспшляхбуд».
нощами, йди до кінця!»
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