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Н

ародився 17 червня 1959 р. в с. Калинівка Новоархангельського району Кіровоградської області.
15-річний юнак вступив до Кіровоградського
професійно-технічного училища № 8, де опановував кваліфікацію «машиніст автомобільного крану». Протягом
1977–1979 рр. служив у лавах Радянської армії в м. Вітебську (військова частина). З 1979 до 1980 р. був автокранівником Новоархангельського міжколгоспбуду. З 1981 до 1987 р.
обіймав посаду інструктора із заготівель Новоархангельського РСТ.
Одночасно, впродовж 1986–1991 рр., був студентом Уманського сільськогосподарського інституту імені
О. М. Горького за спеціальністю «Плодоовочівництво
і виноградарство».
Навчання в інституті стало важливим етапом у формуванні В. В. Бугаєнка не лише як фахівця, а й особистості.
Йому пощастило бути вихованцем знаного науковця з дидактичних проблем генетики — Ю. М. Мішкурова, доктора с.-г.
наук, професора О. І. Зінченка. І усіх викладачів згадує як мудрих та вимогливих професіоналів, що майстерно передавали студентам ґрунтовні знання, уміння та навички.
Саме в інституті відбулися цікаві знайомства у дружній
групі, де навчався Василь Васильович. Товариські випускники не поривають зав’язків і сьогодні: коли є така нагода,
то із задоволенням зустрічаються, і кожна зустріч сповнена
теплих спогадів про чудову студентську пору життя.
З радістю згадує усіх одногрупників, серед яких найбільше спілкується з С. Детиненком, Л. Ратушним, А. Теличком, С. Тертичним.
Попри роботу та навчання, В. В. Бугаєнко знаходив час
для заняття спортом і неодноразово посідав перші місця на
обласних змаганнях із боксу.
Надалі Василь Васильович активно рухався кар’єрними
сходинками, зокрема був: з 1987 р. — постачальником Новоархангельського райсількомунгоспу; з 1989 до 1993 р. —
продавцем будівельних матеріалів Новоархангельського
промторгу; з 1994 р. — директором ТОВ «Скіф»; з 1996 р. —
заступником директора, директором ТОВ «ВО «Лепса»;
з 2000 р. — генеральним директором ПП «Інтерцентр».
Упродовж 2000–2003 рр. здобував другу вищу освіту в Київському національному економічному університеті за спеціальністю «Економіка підприємництва». Пізніше обіймав

такі посади: з 2008 р. — т. в. о голови Новоархангельської
райдержадміністрації; з 2009 р. до 2011 р. — голова Новоархангельської райдержадміністрації. Треба зазначити,
що за керівництва В. В. Бугаєнка Новоархангельський район, який займав дев’ятнадцяте місце в області за рівнем
соціально-економічного розвитку, вперше в історії району
було виведено на перше. З 2012 р. — генеральний директор
ПП «Інтерцентр»; з 2013 до 2014 р. — голова Смілянської
райдержадміністрації; з 2015 р. — директор ТОВ «АФ «Деметра». З 2018 р. дотепер працює заступником директора
ТОВ «АФ «Деметра».
У 2002–2008 рр. був помічником народного депутата
України на громадських засадах. З 2006 р. — депутат Кіровоградської обласної ради V скликання. З 2010 р. — депутат
Новоархангельської районної ради VІ скликання. З 2015 р.
донині — депутат Новоархангельської районної ради
VІІ скликання.
Нагороджений орденом Української Православної
Церкви «Різдво Христове — 2000» (2002), орденом Святого
Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ (2006) та
ІІ (2009) ступенів, зіркою «Патріот України» за проявлений
патріотизм та бездоганне служіння Україні (2011).
Щасливий сім’янин. Разом із дружиною, Людмилою
Іванівною (1967 р. н.), виховав двох дітей: сина Віталія
(1984 р. н.) та доньку Яну (1990 р. н.).
Відповідально працюючи в багатьох сферах, Василь Васильович проявив себе як фахівець із продажу, керівник підприємства і очільник райдержадміністрації, завжди крокує
в ногу з розвитком та інноваціями, відстоюючи права людей,
зокрема селян. Студентам він бажає спраги до навчання, допитливості та гнучкості розуму. Зауважує, що потрібно кожного дня ставити собі питання «Навіщо я отримую знання
і як втілюватиму їх на практиці?». Зичить, нехай кожен день,
проведений в університеті, дарує масу яскравих емоцій, корисних знань, приємних знайомств і нових ідей!
Із нагоди ювілею альма-матер В. В. Бугаєнко вітає адміністрацію та професорсько-викладацький колектив університету. Всім бажає величезних сил і наснаги, міцного здоров’я,
добробуту та цілеспрямованості! За його переконанням,
яскравим свідченням кропіткої щоденної праці викладачів є
престиж вишу та висококваліфіковані фахівці, що виходять
зі стін Уманського національного університету садівництва.
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