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Н

ародився 23 червня 1974 р. в с. Ясенове Друге
Любашівського району Одеської області у родині аграріїв: батько — Василь Іванович Лабуш,
закінчив Одеський сільськогосподарський інститут
(ОСГІ), агроном за фахом; мати — Надія Прокопівна Лабуш, також випускниця ОСГІ, працювала зоотехніком,
потім учителем біології та трудового навчання в Ясенівській середній школі.
Бажання бути схожим на батька, приносити своєю
працею користь суспільству привело В. В. Лабуша по закінченню школи на агрономічний факультет Одеського сільськогосподарського інституту, в стінах якого він отримав
необхідні знання, знайшов чудових друзів, познайомився
з цікавими людьми. «Очолюючи Любашівський район, —
ділиться своїми думками Віталій Васильович, — маючи
теоретичні та практичні знання, мені легше працювати
з сільгоспвиробниками, розуміти їхні проблеми». Він і сьогодні, перебуваючи в Одесі та маючи нагоду, забігає до alma
mater, щоб поспілкуватися з викладачами та студентами.
Закінчивши 1996 р. Одеський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «агрономія», В. В. Лабуш
працював головним агрономом АСТ ім. Калініна Роздільнянського району Одеської області. З 1996 до 1998 р. —
провідний спеціаліст відділу загальних питань розвитку
землеробства та його наукового забезпечення Головного
управління сільського господарства та продовольства Одеської обласної державної адміністрації;
з 1998 до 2000 р. — провідний спеціаліст відділу правового

забезпечення земельної реформи Одеського обласного
управління земельних ресурсів Держкомзему України.
Паралельно з роботою В. В. Лабуш отримує юридичну освіту в Одеському державному університет
ім. І. І. Мечникова, який успішно закінчує в 2000 р. По завершенню працює юрисконсультом у різних комерційних
структурах.
З 2005 р., пройшовши шлях від помічника до старшого прокурора, посідає крісло прокурора Тарутинського
району, потому прокурора Арцизького району і, нарешті,
прокурора Любашівського району Одеської області.
Після звільнення з органів прокуратури мав адвокатську практику.
11 липня 2017 р. В. В. Лабуш призначений на посаду
голови Любашівської районної держадміністрації.
Робота займає багато часу, проте Віталій Васильович іноді дозволяє собі виїхати на природу з родиною та друзями, взимку — порибалити. Любить вирощувати овочі на
присадибній ділянці, займатися домашнім господарством.
А ще — спілкуватися з цікавими людьми та однодумцями.
Він одружений, має трьох дітей.
Дружина, Катерина Миколаївна Лабуш, також випускниця ОДАУ; нині працює землевпорядником Любашівської селищної ради. Старший син, Василь, 1998 р. н.,
навчається у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського. Менші діти — Ганнуся (2003 р. н.) та Матвій (2009 р. н.) — учні Любашівської
гімназії.

Апаратна нарада з керівниками структурних підрозділів
Любашівської РДА

Зустріч випускників агрономічного факультету через 20 років
після закінчення вишу
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