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Н

ародився 26 квітня 1962 р. в с. Мирне Біляївського району Одеської області. Батько, Олексій
Семенович, — бухгалтер сільського господарства. Мати, Надія Григорівна, також працювала у сільськогосподарській галузі. Один дід В. О. Білана був заможним
селянином, або, за тогочасною ідеологією, куркулем,
а інший — головою колгоспу. Віталій Олексійович теж вирішив, що працюватиме на родючій українській землі.
Вищу освіту здобував упродовж 1982–1988 рр. на факультеті плодоовочівництва та виноградарства Одеського
сільськогосподарського інституту. Зі студентського життя
найбільше запам’яталися виїзди на виробництво, тренінги
та практики. Талановиті викладачі інституту відіграли велику роль у житті В. О. Білана. На факультеті плодоовочівництва та виноградарства працював Борис Семенович
Ангел, Анатолій Павлович Трофанюк, Віталій Артемович
Седлецький та ректор ОСГІ Ю. С. Цуканов, з якими Віталій Олексійович спілкується і досі.
Трудовий шлях В. О. Білан розпочав у 1988 р. в радгоспі імені 25-річчя з’їзду КПРС у с. Петродолинське,
де працював бригадиром, агрономом і управлінцем.
З 1993 р. займається підприємницькою діяльністю в сільському господарстві.
У 2006 р. у рідному селищі Мирне Віталій Олексійович разом із дружиною Іриною заснував Фермерське господарство «Пан Білан», у розпорядженні якого спочатку
було 10 соток теплиць, а сьогодні — 80 га землі. Здебільшого господарство вирощує зелені культури: салати («Айсберг», «Лолло Россо», «Лолло Біонда», «Ромен», «Латук»,
«Фрізе», «Радічіо», рукола, шпинат), петрушку (коренева,
листова, кучерява), кріп, зелену цибулю та ін. Продукція господарства є екологічно чистою, має відмінні смакові якості та доступну вартість. Господарство здійснює
оптовий і середньороздрібний продаж листових салатів та зелених культур по всій території України, зокрема для торговельних мереж, логістичних платформ та
переробників.
Секрети успішного господарювання В. О. Білан залюбки розкриває всім охочим. 2 листопада 2016 р. на базі
фермерського господарства «Пан Білан» відбувся круглий
стіл на тему «Обмін досвідом з вирощування салатів між
фермерами Одеської та Херсонської областей. Обговорення питань співпраці».

Директор «Пана Білана» Віталій Олексійович та агроном
Денис Васильович Горячкун ознайомили з господарством
фермерів Олешківського, Каланчакського та Скадовського
районів Херсонської області. Учасникам круглого столу продемонстровано технологічний процес вирощування салатної групи, яка є спеціалізацією фермерського господарства.
Після знайомства з господарством, в адміністративному приміщенні фермерського господарства було проведено круглий стіл. Під час дискусії розглянуто питання
підбору сортів, захисту рослин, боротьби з хворобами, каналами збуту продукції тощо.
Ця зустріч була корисною як досвідченому Фермерському господарству «Пан Білан», так і дрібнішим виробникам салатів інших регіонів. Круглий стіл став основою
економічної співпраці фермерських господарств на взаємовигідних умовах.
Сьогодні В. О. Білан підтримує тісний зв’язок із
ОДАУ. Щороку на Фермерському господарстві «Пан Білан» проходять практику студенти вишу.
Захоплюється фотографією.
Щасливий батько п’ятьох дітей: старший син Павло
також є випускником ОДАУ (спеціальність «Бухгалтерія»), середній син Максим закінчив Уманський державний аграрний університет, дочка Катерина — Одеський
національний університет імені І. І. Мечникова, син
Євген — випускник Одеської харчової академії, а дочка
Анна — школярка.
Професійне кредо: «Бізнес із людським обличчям».

с. Мирне Біляївського району Одеської області, 8 березня 2018 р.
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