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БУРКУН
Валерій Васильович
Випускник автомобільного
факультету (1982)
Директор ТДВ «Оріон авто» м. Миколаїв.
Депутат Миколаївської міської ради.
Почесний дорожник України,
заслужений працівник транспорту України

Н

ародився 30 серпня 1956 р. у с. Пакратово чиком у професійній діяльності, а й донині є основою
Арбузинського району Миколаївської області його життя, яка допомагає Валерію Васильовичу залив сім’ї механізатора та сільськогосподарської шатись тим, ким він є насправді: комунікабельною,
працівниці. Оскільки правильний підхід до родинних працьовитою людиною, здатною приймати відпоцінностей закладався ще в дитинстві, можна сказати, відальні рішення, що вміє думати, аналізувати. Він досі
що Валерію Васильовичу щодо цього дуже пощастило. захоплений своєю роботою і закоханий у професію.
Він був третьою, наймолодшою дитиною в родині, і,
Однією з найяскравіших подій за час студентмабуть, ще від батька Василя Тихоновича та матері ства вважає переддипломну практику та роботу над
Ніни Терентіївни твердо засвоїв принцип: «Кожну дипломним проектом під керівництвом професора
справу слід доводити до кінця, хоч би яке місце у Ігоря Альфредовича Луйка. Відгук на дипломний
життєвій і службовій ієрархії ти займав, працювати проект, підписаний І. А. Луйком, Валерій Васильона повну силу». Це золоте правило стало його твер- вич зберігає більше 30 років як сімейну реліквію і
дим переконанням, кредо на все життя.
добру пам’ять про щасливі роки навчання в
А мрія про професію автомобіліста росла разом із ним. Київському автомобільно-дорожньому інституті.
Тому після закінчення школи у
Навіть сьогодні, маючи
Вознесенському ДОСААФ
неабиякий професійний
В. В. Буркун отримав першу
досвід, Валерій Васильоспеціальність — закінчивши
вич захоплюється ерукурси, став водієм.
дицією та майстерністю
У листопаді 1974 р. був
керівника свого дипломпризваний до лав Радянсьного проекту.
кої армії. В 1977 р., після
Трудову
діяльність
закінчення термінової служВ. В. Буркун розпочав 1982 р.
би, Валерій Васильович
на посаді інженера ВТЕ на
вступив до Київського автоМиколаївському автопідмобільно-дорожнього інсприємстві № 14122. З 1985
титуту на спеціальність
до 1987 р. працював у
«Автомобілі та автомобільСАТП «Транссільгосптехне господарство». Той факт,
ніка» головним інженером,
що,
демобілізувавшись,
з 1987 до 1997 р. — директоВ. В. Буркун одразу, не заром Автотранспортного підїжджаючи додому, поїхав до
приємства № 14855. У
Києва здавати документи в
1997–2010 рр. Валерій ВаКАДІ, тільки підтверджує
сильович був головою
його впевненість у виборі
правління Відкритого акжиттєвого шляху.
ціонерного
товариства
Зараз Валерій Васильо«Оріон-Авто». З 1996 р. —
вич каже: «У результаті є те,
голова Ради Миколаївської
що є: моя дорога, моя доля,
Обласної Асоціації автоде й зірки зійшлися, і шляхи
мобільних перевізників. У
перетнулися на вибраній
2000–2003 рр. — начальник
професії…».
Миколаївського обласного
Відгук на дипломний проект
Навчання в КАДІ не тільавтотранспортного управстудента В. Буркуна
ки стало стартовим майданління. З 2010 р. і до те-
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В. В. Буркун — молодий директор
АТП-14855, 1990 р.

перішнього часу В. В. Буркун є директором товариства з додатковою відповідальністю «ОРІОН-АВТО» —
беззаперечного лідера у галузі пасажирських перевезень Миколаївщини.
За роки керівництва підприємством були злети
й падіння, успіхи та невдачі, але Валерій Васильович
ніколи не пасував перед труднощами на шляху до нових
висот, навчався жити по-новому.
Підприємство міняло свій внутрішній і зовнішній
вигляд, удосконалювалась якість обслуговування
пасажирів автоперевізниками, зміцнювалася
матеріально-технічна база. «Коли здається, що весь
світ проти тебе, пам’ятай, що літак злітає проти
вітру!» — цей вислів Генрі Форда є одним із найулюбленіших тверджень Валерія Васильовича, що досконало
характеризує його завзятість, рішучість та наполегливість справжнього борця. У півмільйонному обласному
центрі ім’я Валерія Васильовича Буркуна стало не тільки
добре відомим і шанованим — воно перетворилося на
синонім високої порядності, бездоганної самодисципліни та надзвичайної відданості своїй справі.
У системі автомобільного транспорту Валерій
Буркун працює 32 роки. Талановитий фахівець і організатор, енергійний, вимогливий та цілеспрямований
керівник, він уміло використовує багатий досвід
роботи в умовах ринкових відносин для досягнення

Тестування нового автобуса

максимальних результатів. Незважаючи на важкі
економічні умови, автопідприємство не тільки утримує високий рівень виробництва, а й нарощує можливості. А його керівник зосереджує свою увагу й
турботу на підвищенні рівня якості обслуговування
населення пасажирськими перевезеннями.
Валерій Буркун бере активну участь у громадському житті. Тричі був обраний депутатом міської ради
м. Миколаєва, був також депутатом районної ради
Ленінського району.
За успіхи в роботі нагороджений нагрудним знаком
«Почесний працівник транспорту України» (2006),
«Почесний автотранспортник» (2003). За значний внесок у соціально-економічний та культурний розвиток
області за підсумками 2008 р. В. В. Буркун був обраний
«Людиною року Миколаївщини» в номінації «Транспорт та зв’язок». У 2010 р. отримав почесне звання
«Заслужений працівник транспорту України».

Валерій Васильович
у сімейному колі

За сумлінну працю та вагомий внесок у розвиток транспортного комплексу України колектив
ТДВ «ОРІОН-АВТО» нагороджений дипломом «Лідер
транспортної галузі України».
Під час навчання в КАДІ Валерій Васильович
зустрів своє кохання, свою долю — красуню-студентку
економічного факультету Тетяну Середюк. Тридцять
років Валерій Васильович і Тетяна Василівна йдуть по
життю пліч-о-пліч, у мирі та злагоді. Тож немає нічого дивного, що діти подружжя, обираючи професійний шлях, керувалися прикладом батьків.
Донька Алла 1984 р. н. — економіст, нині здобуває
другу вищу освіту в Національному транспортному
університеті за спеціальністю «Організація і управління на автомобільному транспорті». Син Віталій
1991 р. н. — студент Миколаївського університету
кораблебудування ім. Адмірала Макарова за
спеціальністю «Двигуни внутрішнього згорання».
Валерій Васильович має двох онуків.
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