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Н

ародилася 23 жовтня 1956 р. в с. Сабатинівка
Ульяновського району Кіровоградської області. Батько, Олександр Трохимович Пасека,
1928 р. н., був ковалем у колгоспі. Мати, Дарія Степанівна
Пасека, 1928 р. н., працювала продавцем. Після закінчення школи В. О. Завалевська заочно навчалася в Одеському інституті народного господарства та працювала
рахівницею в рідному колгоспі.
У 1974 р. вступила на економічний факультет Одеського сільськогосподарського інституту (нині — ОДАУ).
Стосунки, що народилися у стінах вишу, не перервалися
і надалі, з роками переросли в міцну дружбу, яку вдалося
зберегти на все життя. Валентина Олександрівна із теплотою згадує своїх колишніх викладачів, особливо —
їхнє ставлення до студентів: «Це було справжнє відчуття
єдиної родини». Навчаючись в інституті, В. О. Завалевській пощастило побувати в Чехословаччині, куди її серед інших найкращих студентів факультету відрядили
для проходження практики. Ця поїздка залишила незабутні враження і сформувала майбутній світогляд!
У 1979 р. В. О. Завалевська успішно закінчує Одеський
сільгоспінститут і починає трудову діяльність.
У 1979–1981 рр. — головний економіст колгоспу
ім. Ульянова, 1981–1982 рр. — старший економіст Ульяновської райсільгосптехніки, 1982–1983 рр. — заступник
по економіці керуючого Ульяновської райсільгосптехніки. З 1983 до 1991 р. — працює на керівних посадах в партійних органах та в органах виконавчої влади і місцевого
самоврядування. В 1989 р. В. О. Завалевська закінчує

В. О. Завалевська серед міністрів сільського господарства
України різних років

Вищу партійну школу за спеціальністю «Партійно-радянське будівництво», а в 1999 р. — Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого в Харкові,
отримавши фах юриста. У 1992 р. вона була призначена
представником Президента України у Вільшанському
районі Кіровоградської області. У 1996 р. — заступником міністра сільського господарства України. З 1999 р.
працювала заступником керівника Секретаріату, начальником організаційно-правового управління Вищої ради
юстиції України. З 2002 до 2004 р. перший заступник Голови Державної служби з охорони прав на сорти рослин.
2004–2007 рр. — Секретар, член Центральної виборчої
комісії. 2007–2010 рр. — заступник Міністра аграрної
політики України. У цей час тісно підтримує стосунки
із рідною alma mater, очолює Наглядову раду Одеського
державного аграрного університету. З 2010 р. — на різних
державних посадах.
В. О. Завалевська — народний депутат України, державний службовець першого рангу. Заслужений працівник сільського господарства України (1993).
Держава відзначила заслуги В. О. Завалевської — вона
нагороджена орденами «За заслуги» ІІІ і ІІ ступенів (відповідно 1997, 2006), Почесною медаллю «За гуманізм» (1997),
Почесною відзнакою Вищої Ради Юстиції (2002), трудовою відзнака «Знак пошани» Мінагрополітики (2009).
Активно займається громадською діяльністю. Генерал-майор козацтва, академік МАК. З 1996 р. — член
Аграрної партії України.
Валентина Олександрівна — щаслива дружина, мати
і бабуся. Чоловік, Юрій Іванович Завалевський, — доктор педагогічних наук, професор. Подружжя має дочку.
Оксана Юріївна, 1979 р. н., отримала юридичну освіту;
кандидат наук з державного управління. Одружена, чоловік — Олег Васильович Васильченко, юрист. Разом
вони виховують сина Івана, онука Валентини Олександрівни і Юрія Івановича.
Більшу частину вільного часу Валентина Олександрівна присвячує своїй родині, але при нагоді із задоволенням спілкується з друзями, захоплюється туризмом,
залюбки подорожує рідною країною і світом.
Валентина Олександрівна Завалевська дивиться
в майбутнє з оптимізмом і вважає, що життя — швидкоплинне, тож треба поспішати робити людям добро.

196

4--

_.indd 196

04.07.2018 16:05:29

