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Н

ародився 15 вересня 1959 р. у с. Вільхове Ульяновського району Кіровоградської області.
Батьки змалечку прищепили синові любов до
праці на землі. Тому, коли настав час вибору майбутньої
професії, сумнівів не було зовсім. І в 1977 р. він вступив
до Уманського сільськогосподарського інституту, який
закінчив у 1982 р., отримавши кваліфікацію вченого агронома. Під час навчання на високому рівні опанував
знання за фахом, а також одержав солідний багаж навчальної та виробничої практики, посвідчення водія
і тракториста.
Участь у сільськогосподарському загоні «Нива» дозволила чудово засвоїти навички з агрономії, оскільки
студенти брали активну участь у вирощуванні сільськогосподарських культур від посіву до збору врожаю.
Закінчивши інститут, працював агрономом-насіннєводом в рідному селі, а згодом служив у Збройних силах
СРСР. Після демобілізації обіймав посаду завідувача комсомольських організацій Ульяновського районного комітету комсомолу.
У 1987 р. обраний головою Вільхівської сільської ради,
де пропрацював більш ніж 10 років. За період роботи
на посаді голови сільської ради було побудовано гарно

обладнану, сучасну загальноосвітню середню школу. Покращено умови проживання в селі завдяки асфальтуванню
доріг та спорудженню водогону.
Покликання трудитися на землі переконало Віктора
Васильовича у 2003 р. створити власне фермерське господарство «Нива», яке очолює дотепер. Віктор Васильович
завжди цікавиться інноваційними технологіями вирощування сільськогосподарських культур. Постійний учасник
наукових семінарів, Днів поля, агровиставок. Це дозволяє
вирощувати високі врожаї зернових та олійних культур.
За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм,
вагомий внесок у розвиток агропромислового комплексу
області нагороджений почесними грамотами. Віктор Васильович завжди з радістю ділиться знаннями та досвідом
із фермерами села.
Є співзасновником асоціації фермерів Благовіщенського району та с. Вільхове. Сьогодні асоціація фермерів надає посильну допомогу медичним і освітнім закладам
району та села.
Турботливий сім’янин. Разом із дружиною, Оленою
Анатоліївною, виховав двох дітей: доньку Свiтлану та сина
В’ячеслава. Радіє спілкуванню з онуками Дмитром і Володимиром, а також зятем Олександром.

Віктор Васильович оглядає врожай
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