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Н

ародився 19 листопада 1952 р. у с. Дем’янці
Переяслав-Хмельницького району на Київщині
у родині Михайла та Уляни Богатирів.
Ще під час навчання у школі мріяв стати автомобілістом або пілотом літака. Важливу роль у виборі професії
відіграв учитель математики, який розповів, якою цікавою
і перспективною для країни є автомобільна справа. Василь
Богатир успішно навчався як у школі, так і у виші —
Київському автомобільно-дорожньому інституті.
Влітку 1972 р. він брав участь у спорудженні
будинків для працівників газодобувної промисловості в
Тюменській області (Росія) — студентський будівельний загін «Каштан-72» зводив двоповерхові будинки з
деревини для першопрохідців галузі.
Одним зі спогадів про роботу у студентському будзагоні, що назавжди залишився в пам’яті, є участь у
гасінні пожежі у тайзі, площа якої охопила кілька сотень
гектарів. Дві доби студенти-будівельники працювали,
не покладаючи рук та щохвилини ризикуючи життям:
вирубували просіку перед смугою вогню, щоб зупинити
його поширення і врятувати віковий ліс від знищення.
Також під час навчання в КАДІ у 1973 р. Василь
Михайлович проходив практику за обраною
спеціальністю у Москві на заводі «АЗЛК». Саме там він
отримав можливість здобути практичні навички, досконало вивчити будову автомобіля, що стало неоціненним
здобутком для подальшої професійної діяльності.
Після закінчення інституту В. М. Богатир був направлений на роботу до Обухівського АТП-09043 на
посаду начальника автобусної колони. Продовжив свій
трудовий шлях головним інженером цього підприємства, а згодом був обраний на посаду першого
секретаря Обухівського РК ЛКСМ України.
З 1983 до 1985 р. Василь Богатир навчався у ВПШ при
ЦК Компартії України. Після закінчення цього вишу
працював інструктором відділу транспорту та зв’язку,
а також інструктором відділу організаційно-партійної
роботи у Київському обкомі Компартії України.
Василь Михайлович — член координаційного штабу
та учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.
Упродовж 1990–1993 рр.він працював на посаді заступника генерального директора Київського обласного ТВО автомобільного транспорту з пасажирських перевезень. З 1993 р.
Василь Богатир — керівник Броварської філії АБ «ІНКО».

У 1996–1998 рр. без відриву від виробництва закінчив
Київську вищу банківську школу (інститут). У 1996–1998 рр.
був заступником голови правління АКБ «Вітчизна».
У березні 1998 р. він став генеральним директором
ПрАТ «Українська енергозберігаюча сервісна компанія».
Власне, це підприємство є дітищем Василя Михайловича.
ПрАТ «УкрЕСКО» створене за підтримки Європейського
банку реконструкції і розвитку, Європейського Союзу
(програма «ТАСІС») та інших європейських організацій.
Впроваджуючи проекти з енергозбереження, компанія
сприяє скороченню споживання енергії та енергоносіїв у
процесі виробництва продукції підприємствами України.
Фахівці ПрАТ «УкрЕСКО» розробляють енергозберігаючі
проекти для компаній машинобудівної, металообробної,
хімічної, харчової, деревообробної галузей, скляної промисловості, будівництва, житлово-комунальної сфери,
сільського господарства.
ПрАТ «Українська енергозберігаюча сервісна компанія» із залученням коштів ЄБРР успішно реалізувала «під
ключ» 37 енергозберігаючих проектів загальною вартістю
близько 250 млн грн, запровадження яких дає можливість
досягнути економії приблизно 120 млн грн на рік. Енергозберігаючі проекти високої ефективності були впроваджені на таких українських підприємствах, як ПрАТ
«Кримський Титан»,ДП «Харківський машинобудівний завод «ФЕД», ПАТ «ВОЗКО», ПАТ «Миронівський хлібопродукт»,ПАТ «ВЕТРОПАК Гостомельський склозавод» та ін.
У 2002 р. Василь Михайлович був нагороджений
Знаком пошани Державного комітету України з енергозбереження, у 2004 р. — почесним знаком «Лідер
промисловості та підприємництва України». У 2011 р. за
професійне управління підприємством удостоєний
національного сертифіката «Керівник року — 2010» та
Почесної грамоти Кабінету Міністрів України.
З 2006 р. В. М. Богатир обраний членом-кореспондентом Академії інженерних наук України. Неодноразово був депутатом районних рад. З 2010 р. — депутат
Обухівської районної ради VІ скликання.
Василь Михайлович має чудову сім’ю. Син Максим,
наслідуючи приклад батька, теж закінчив Національний
траспортний університет. Його приватне підприємство
займається міжнародними вантажними перевезеннями.
Головний життєвий принцип Василя Богатиря:
«Жити по совісті і робити людям добро».
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