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Н

ародився 4 серпня 1960 р. в м. Одесі в сім’ї голови колгоспу та бухгалтера. Завдяки батькам,
які прищепили синові любов до землі та людей,
Сергій Віталійович — людина працьовита, з активною
життєвою позицією. Сільське господарство вважає сенсом
свого життя.
Після закінчення Біляївської середньої загальноосвітньої школи, в 1977–1982 рр. навчався в Одеському сільськогосподарському інституті, де здобув кваліфікацію
вченого агронома. У 1995 р. закінчив Міжнародний інститут управління, бізнесу і права, отримавши кваліфікацію
маркетинг-директора.
Трудову діяльність розпочав у 1981 р. агрономом радгоспу «Дружба народів» Біляївського району. Згодом
працював агрономом у радгоспі «Тепличний», а далі —
бригадиром в радгоспі імені ХХV з’їзду КПРС Овідіопольського району. З 1989 р. — провідний спеціаліст, заступник
начальника відділу кормовиробництва Одеського обласного агропромислового комітету та провідний спеціаліст
тресту зеленого господарства. У 1992 р. обіймав посаду директора СП «Дружба» в с. Миколаївка Овідіопольського
району. В 1992–1994 рр. очолював радгосп «Овідіопольський» у цьому ж селі. З 1994 р. був заступником директора
ТОВ «АПФ Ківі-ЛТД» Овідіопольського району.
У 2001 р. створив і дотепер очолює ПП «СЕРВІГ»
у с. Миколаївка Овідіопольського району, яке є одним
із провідних сільськогосподарських підприємств Овідіо
польского району з вирощування зернових, технічних
культур та овочів. Підприємство має статус насінного господарства. Загалом Сергій Віталійович працює у сфері
сільського господарства понад 35 років. Зазначає: «З роками з’являється досвід роботи, змінюється підхід та ставлення до своєї праці. Потрібно постійно навчатися,
вивчати та застосовувати всі ноу-хау, впроваджувати передові технології підготовки та обробітку ґрунту, оновлювати машинно-тракторний парк, купуючи або орендуючи
сучасну техніку».
Співробітники ПП «СЕРВІГ» майже всі мають вищу
освіту, шестеро працівників навчалися за рахунок підприємства в Одеському державному аграрному університеті.
Крім того, за рахунок підприємства інженери та агрономи
їздять на закордонні агросемінари та агровиставки (Італія,
Польща, Франція, Америка).

За значний особистий внесок у розвиток сільського
господарства району С. В. Горобця щорічно нагороджують грамотами, подяками, дипломами та цінними
подарунками від Головного управління сільського господарства і продовольства Одеської облдержадміністрації,
Одеського управління держводресурсів, Овідіопольського управління водного господарства, Овідіопольської райдержадміністрації, Овідіопольської районної
ради та сільських рад: Мар’янівської, Миколаївської,
Надлиманської.
У 2005 р. Сергій Віталійович став номінантом премії
«Овідій Престиж» у номінації «Керівник сільськогосподарського підприємства року» за підсумками Овідіопольської програми «Людина року — 2005». Овідіопольська
райдержадміністрація в 2007 р. нагородила його кубком
у номінації «Батько — Керівник». У 2010 р. ПП «СЕРВІГ»
було визнано лідером у галузі за основним видом діяльності — «Овочівництво, декоративне садівництво та вирощування продукції розсадників», а С. В. Горобець як
директор підприємства нагороджений орденом «БІЗНЕС
СЛАВА» за вагомий внесок у розвиток економіки України.
У 2014 р. нагороджений персональним орденом «Зірка
слави. Економіка України» за значний особистий внесок
у розвиток економіки країни і високий професіоналізм на
шляху до досягнення підприємством звання «Агропідприємство року 2014».
Крім керівництва підприємством, Сергій Віталійович
займається активною громадською діяльністю. Особисто
бере участь та фінансує проведення культурно-масових заходів, надає матеріальну допомогу організаціям району.
Вже чотири каденції його обирають депутатом Овідіопольської районної ради. Також є незмінним головою
постійної комісії з питань аграрної політики, земельних
відносин, адміністративно-територіального устрою, екології, природокористування та рекреаційної діяльності
Овідіопольської районної ради Одеської області.
Дбайливий сім’янин. 38 років у щасливому шлюбі
з Галиною Василівною. Має двох доньок і чотирьох онуків. Три покоління сім’ї С. В. Горобець здобували вищу
освіту в Одеському державному аграрному університеті: у 1959 р. виш закінчив батько, Віталій Пилипович,
у 1982 р. — сам Сергій Віталійович, а в 2017 р. — його молодша донька Вікторія.
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