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Н

ародився 26 квітня 1959 р. в с. Цибулів Монастирищенського району Черкаської області в сім’ї будівельника Станіслава Петровича та колгоспниці
Катерини Іванівни. Батьки змалку наголошували синові, що
його життєвим дороговказом має стати самовіддана праця
у благородній царині.
Після закінчення школи та служби в армії в 1980 р.
В. С. Болюк вступив на агрономічний факультет Уманського
сільськогосподарського інституту. Вибір хлопця був свідомий, оскільки він ще дитиною залюбки допомагав батькам
по домашньому господарству, а з 16 років працював у колгоспі на сівникові. Сільське господарство припало юнакові
до душі й він дослухався до свого внутрішнього голосу.
За переконанням Валентина Станіславовича, університет — це навчальний заклад для становлення людини як
фахівця. Він дуже глибоко поважає й цінує викладачів, які
старанною працею надали йому необхідний багаж знань для
подальшої трудової діяльності, сформували важливі риси:
людяність, відповідальність, наполегливість і цілеспрямованість. Висловлює безмежну подяку викладачам альма-матер за те, що ще в студентські роки вони радили вихованцям
самостійно заробляти гроші й не лінуватися до будь-якої роботи, зокрема вантажити картоплю циганам, за яку на той
час платили непогані кошти.
Студентські роки залишили в пам’яті калейдоскоп яскравих спогадів, насамперед завдяки викладачам і друзям, які
з’явилися в його житті. Із великим захопленням згадує практики, які проходили під час збору врожаю на комбайні
в с. Родниківка. Особливо відзначає доц. В. П. Опришка, під
керівництвом якого готував дипломну роботу на тему «Динамічні запаси вологи в зоні Лісостепу» за надані цінні рекомендації, справедливі зауваження й допомогу в написанні.
Після закінчення інституту, в 1985 р. Валентин Станіславович призначений агрономом-насіннєзнавцем у колгоспі
Монастирищенського району Черкаської області. З 1986 до
1992 р. обіймав посаду заступника завідувача лабораторії Центральної селекційно-генетичної станції цукрових буряків.
Протягом 1992–1999 рр. працював у комерційних структурах,
тісно пов’язаних із сільськогосподарським виробництвом.
Висококваліфікованого фахівця невдовзі запросили на
посаду директора Уманської філії компанії «Райз», що спеціалізується на виробництві насіння та впровадженні новітніх

технологій вирощування зернових культур. В. С. Болюк
пройшов шлях від директора філій до директора південного
регіонального відділення ЗАТ «Райз-Максимко». У 2012 р.
вирішив заснувати власне господарство — ТОВ «СервісагроУмань», яке очолює й нині.
ТОВ «Сервісагро-Умань» є офіційним дилером компаній «Піонер», «Байєр», «БАСФ», «Сингента», «Лемке»,
«Укравіт», «Альфахім Груп» і представляє на українському
ринку широкий асортимент засобів захисту рослин, мікроелементів і посівного матеріалу. За кілька років успішної
роботи товариство зарекомендувало себе як вітчизняний
надійний партнер сільськогосподарських виробників і їхніх посередників.
Валентин Станіславович є членом клубу «15 тонн зерна»
в Чехії.
Дбайливий сім’янин. Дружина, Наталія Віталіївна, — також випускниця Уманського сільськогосподарського інституту, агрономічного та економічного факультетів. Подружжя
виховало двох доньок: Катерина закінчила економічний факультет Уманського національного університету садівництва; Віта закінчила Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана. Є щасливим дідусем чотирьох онуків.
Життєве кредо Валентина Станіславовича: «Іди завжди
вперед, незважаючи на перешкоди. Якщо захочеш, ти їх
подолаєш».
Упродовж свого життєвого шляху В. С. Болюк неймовірно пишається тим, що обрав саме агрономію сферою
професійної діяльності й ані на секунду не жалкує, що доля
склалася так, а не інакше. Тож і нині його найбільше хобі
як працівника-максималіста — гарний врожай (наприклад,
125 ц/га пшениці). У вільний від роботи час любить рибалити, пограти з друзями в більярд.
Сьогодні Валентин Станіславович підтримує тісний
зв’язок з альма-матер, багато випускників університету працюють в його компанії.
З нагоди 175 річниці рідного Уманського національного
університету садівництва Валентин Станіславович бажає
освітньому закладові подальшого розвитку, а дорогим викладачам — здоров’я і довголіття, успішного викладання, невичерпного ентузіазму та оптимізму, світлого щастя в житті
і добрих чудес на шляху.
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