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Голова Любашівської районної ради (2004–2006)
Кандидат сільськогосподарських наук

Н

ародився 1 січня 1950 р. в с. Пообласної ради, почесними грамотами та ін.
знанка Любашівського району
Був депутатом восьми скликань ЛюбашівОдеської області в сім’ї Максима
ської районної ради та депутатом сільських
Петровича і Ольги Дмитрівни. З дитинрад. Займався партійною діяльністю.
ства син залюбки допомагав батькам, які
Безперечною, на думку В. М. Бамбури,
працювали в галузі тваринництва, і також
є вирішальна роль Одеського сільськовирішив присвятити життя справі виробгосподарського інституту в його особисництва тваринницької продукції.
тісному та професійному становленні.
Трудову діяльність В. М. Бамбура розУ стінах цього величного закладу він на
почав у 1967 р. в колгоспі ім. Орджонівисокому рівні опанував бажаний фах, закідзе обліковцем на фермі. Вищу освіту
клавши міцний фундамент майбутнього
здобував упродовж 1968–1973 рр. на зоо
успіху.
технічному факультеті Одеського сільДружина, Віра Михайлівна, також є
ськогосподарського інституту, навчання
випускницею ОСГІ (1974). Подружжя вив якому називає цікавим і яскравим, споховало доньку Оксану та сина Геннадія,
вненим різноманітних подій і пригод.
які вже мають власних дітей. Окрім того,
Молоде подружжя студентів
ОСГІ в Палаці одружень:
Після завершення студентського періінститут закінчили син Геннадій (1997)
Василь і Віра Бамбури;
оду Василя Максимовича призначили гоі зять Ігор (1995).
м. Одеса, 1971 р.
ловним зоотехніком колгоспу ім. Ілліча
Щодо своїх життєвих поглядів
Любашівського району Одеської області. В 1979 р. він за- В. М. Бамбура зазначає: «Я займався наукою, обіймав
кінчив аспірантуру в Науково-дослідному інституті «Ас- керівні посади на виробництві і державній службі,
канія-Нова», а в 1983 р. захистив дисертацію на здобуття життя іноді кидало й підіймало, але я ніколи не занаукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук. непадав духом. Із висоти прожитих років і здобутого
У 1975 р. за участю В. М. Бамбури розпочато ство- професійного досвіду підтверджую відомий вислів:
рення нової м’ясної породи великої рогатої худоби на «Що більше знаєш, то більше розумієш, що нічого не
півдні України. В результаті багаторічної наукової і прак- знаєш».
тичної діяльності Василя Максимовича й за схемою
різних інститутів породу було створено, а в 2009 р. проведено її апробацію.
У 1982 р. обраний головою колгоспу ім. Орджонікідзе Любашівського району Одеської області. В 1987 р. став
головою Любашівського районного агропромислового
об’єднання і першим заступником Любашівського райвиконкому. В 1992 р. згідно з Указом Президента України,
призначений головою Любашівської районної державної
адміністрації. З 1995 р. обіймав посаду першого заступника
голови Любашівської районної державної адміністрації —
начальника Управління сільського господарства. У 1998 р.
обраний заступником голови Любашівської районної ради,
а в 2004 р. — головою цієї ж ради. З 2006 до 2012 р. працював
помічником-консультантом народного депутата України.
Нагороджений Відзнакою «Знак пошани» Міністерства аграрної політики України, Відзнакою голови Одеської
Василь Максимович із дружиною Вірою Михайлівною
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