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Н

ародився 1 січня 1956 р. в с. Голинчинці Шаргородського району Вінницької області в селянській сім’ї Адама Йосиповича (будівельник)
та Ганни Яківни (полевод). Після закінчення в 1973 р.
школи став студентом Вінницького ПТУ № 4 (кваліфікація «монтажник-лінійник зв’язку»). З 1974 до 1976 р. служив сержантом у лавах Радянської армії.
У 1976 р. вступив на підготовче відділення ОСГІ, а випускником цього вишу став у 1982 р. (кваліфікація «учений
агроном»). Водночас закінчив вечірню форму факультету
журналістики (кваліфікація «робочий кореспондент»).
Був нештатним кореспондентом інститутської газети та
щорічно виступав за інститут на спортивних змаганнях.

Чигирик
Юрій Олексійович
Випускник факультету
механізації та автоматизації
(1998)
Генеральний директор
ТОВ «ЕППЛ ГРІН».
Доктор технічних наук,
академік Української
технологічної академії

Н

ародився 10 вересня 1976 р. в м. Чигирині Черкаської області в сім’ї службовців. Юрій зростав у краю, який вважається серцем України.
Адже Чигирин — то древня гетьманська столиця, центр
козацької вольниці, звідки сягають корені державності та
незалежності нашої країни. Та й прізвище «Чигирик» етимологічно перегукується з назвою «Чигирин», тому носити його хлопчина вважав за честь.
Вищу освіту здобув у 1998 р. в ОСГІ, отримавши кваліфікацію «інженер-механік». Вибір вишу для Юрія був невипадковим. Дуже вабила Одеса, де свого часу на будівельника
навчався батько — Олексій Феофанович. А державний
аграрний університет був альма-матер для кількох поколінь
його рідні: спочатку — дядечко, а потім — два брати.

університет

Професійну діяльність розпочав навесні 1982 р. агрономом у колгоспі «Шлях до комунізму» (с. Лісниче, Бершадський р-н, Вінницька обл.). Пропрацювавши до осені,
з’ясував причини низької врожайності сільгоспкультур:
відсутність фахівців, недостатня кількість та якість сільгоспмеханізмів, трудова дисципліна. Вже на другий рік
роботи Миколи Адамовича господарство з 26 місця в районі піднялось на 12-те.
У господарстві з угіддями 4,6 тис. га і трьома відділеннями М. А. Олішевський пропрацював шість років на посадах керівника відділення та заступника голови колгоспу.
У 1987 р. вступив до аспірантури ОСГІ, був асистентом кафедри меліорації і ґрунтознавства. В 1992 р.
захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Зрошуване землеробство». З 1998 р. обіймав посаду доцента
кафедри. У 2003 р. перейшов працювати до Одеського обласного виробничого управління по водному господарству начальником відділу водокористування.
Є автором двох винаходів та підручника «Мостове
землеробство». Нагороджений багатьма почесними грамотами обласних організацій та іменним годинником
Держводагентства України.
Одружився на І курсі. Разом із дружиною, вчителькою
молодших класів, Валентиною Борисівною, виховав двох
дітей — дочку Валентину та сина Бориса. Вони із червоними
дипломами закінчили ОДАУ за спеціальністю «Землеупорядкування». Дочекався онуків. Займається господарством,
подорожує Карпатами, катається на гірських лижах.

У серпні 1998 р. почав працювати викладачем ІІ категорії з автосправи у РСТК ТСОУ. З листопада 2002 р.
до жовтня 2003 р. був майстром виробництва в Українській автомобільній корпорації АФ «ЛибідьАвто»
(м. Київ). З листопада 2003 р. до січня 2007 р. обіймав
посаду начальника автотранспортного відділу — помічника голови Правління ЗАТ «МАВТ» (м. Київ). З квітня
2007 р. до березня 2009 р. працював у НАК «Украгролізинг» (м. Київ), зокрема, був головним спеціалістом
(до серпня 2007 р.) і начальником відділу інформаційного забезпечення та оперативної звітності (до березня
2009 р.).
У 2009–2011 рр. займався підприємницькою діяльністю. Надалі обіймав такі посади у ДП «Укрекоресурси»
(м. Київ): начальник Департаменту технічної політики
та інноваційного розвитку (з грудня 2011 р.), до грудня
2014 р. входив до складу технічної ради ДП «Укрекоресурси» і робочої групи з підготовки та опрацювання пропозицій до проекту Закону України «Про упаковку та
відходи упаковки». З липня 2015 р. дотепер Ю. О. Чигирик — генеральний директор ТОВ «ЕППЛ ГРІН».
Автор статей у сфері екології та охорони навколишнього середовища. Наукова діяльність, бізнес для Юрія
Олексійовича — безцінна можливість самореалізації.
Щодня він наполегливо працює задля добробуту
свого роду, допитливого сина — підлітка Богдана, та берегині родинного вогнища, натхненниці й соратниці —
дружини Інни. Для рідної України.
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