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Н

ародився 27 січня 1937 р. в с. Перегонівка Голованівського району Кіровоградської області.
у 1959 р. закінчив ОСГІ (нині — Одеський державний аграрний університет), здобувши спеціальність
вченого агронома. Вибір професії був цілеспрямований:
Віталій Пилипович мріяв працювати на землі.
У 1959–1965 рр. працював агрономом, керівником
відділення в Біляївському районі Одеської області, з 1965
до 1970 р. — агрономом і начальником відділу Одеського
консервного заводу, а з 1970 р. очолив радгосп «Петродолинський». Отримавши абсолютно збиткове господарство, Віталій Пилипович за 5 років домігся вражаючих
соціально-економічних зрушень: було збудовано дитячий садок, школу, нове приміщення сільради, 140 будинків для молодих спеціалістів, консервний завод, де було
введено прогресивну оплату праці, а також закладено
водогін у селі тощо.
З 1975 р. В. П. Горобець — заступник генерального директора об’єднання «Одесплодовочпром»,
у 1977–1980 рр. — генеральний директор Житомирського консервного об’єднання, у 1980–1987 рр. — начальник відділу ВО «Консервпромкомплекс».
Продовжив свою трудову діяльність В. П. Горобець
у с. Миколаївка Овідіопольського району Одеської області, де збудував радгосп-завод «Овідіопольський»
(з 1999 р. — ПП «АПФ «Овідіопольське»), провів роботи
з водопостачання села та встановив водонапірні вежі,

побудував дороги. Протягом 1987–2003 рр. в с. Миколаївка стали до ладу 120 індивідуальних житлових будинків, консервний завод, було закладено 167 га саду і 27 га
плодорозсадника.
З 2003 до 2006 р. Віталій Пилипович очолював Миколаївську сільську раду. Його неодноразово обирали
депутатом Овідіопольської та Біляївської районних
рад.
У 1973 р. нагороджений медаллю «За трудову доблесть». У 2012 р. рішенням Овідіопольської райради Віталію Пилиповичу було присвоєно звання «Почесний
громадянин Овідіопольського району».
Всю свою трудову діяльність Віталій Пилипович присвятив служінню людям, покращенню їхнього
добробуту. Був наставником для молоді, дав путівку
в життя багатьом своїм учням, виховав не одне покоління спеціалістів.
В. П. Горобець започаткував цілу династію хліборобів: у 1982 р. ОСГІ закінчив його син, Сергій Віталійович,
який і досі працює на землі; онука, Вікторія Сергіївна,
в 2017 р. також отримала диплом ОДАУ. Дідусь сподівається, що й онук Кирил поповнить лави цього закладу
в 2018 р.
У 2017 р. Віталій Пилипович і його кохана дружина
Лідія Василівна відсвяткували 59-ту річницю шлюбу. Виховали сина та доньку, мають трьох онуків та чотирьох
правнуків.
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Гордість Віталія Пилиповича —
онуки Кирил та Вікторія
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