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МАТІЄНКО
Василь
Михайлович
Випускник
економічного факультету
(1994)
Директор
ТОВ «Вінницяагропроектбуд»
і ТОВ «Немирів газ-сервіс»

Н

ародився 12 лютого 1973 р. в с. Сподахи Немирівського району Вінницької області. Батько, Михайло Савович, — вчений агроном. Мати, Надія
Павлівна, — вчителька.
У родині В. М. Матієнка сільське господарство завжди
шанували: батько здобув відповідну освіту в Уманському
сільськогосподарському інституті, а потім працював за спеціальністю, дідусь був механізатором, а бабуся — дояркою.
Тож дитинство Василь провів на фермі та в полі.
Протягом 1990–1994 рр. юнак був студентом УНУС
за спеціальністю «Економіка і управління в галузях
АПК». Василь Михайлович щиро вдячний усім викладачам інституту за безцінне вміння навчатися, працювати зі
спеціальною літературою, не боятися експериментувати

ПІДЛУБНИЙ
Олександр
Вікторович
Випускник
економічного факультету
(1996)
Директор
ТОВ «БЕРЕЗИНО»

Н

ародився 29 березня 1974 р. в м. Василькові Київської області. Дитячі та юнацькі роки Сашка
промайнули в смт Маньківка Черкаської області.
Батько, Віктор Дмитрович, — економіст. Мати, Лідія Петрівна, — журналіст.
З дитячих років любив працювати на землі, допомагаючи батькам по господарству, і вже у школі цікавився економічними науками.
Вищу освіту здобував у 1991–1996 рр. на економічному
факультеті УСГІ, після закінчення якого отримав диплом
із відзнакою. У 1995 р. талановитому студенту випала чудова нагода — проходити майже річне стажування у Великобританії, одній із найрозвиненіших країн світу. Ця поїздка
надзвичайно вплинула на особистісний світогляд юнака,
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та використовувати досягнення науки і техніки. Завдяки
якісній освітній підготовці зміг успішно працювати в банківській сфері та будівництві.
Із великим задоволенням згадує лекції видатних науковців інституту: Георгія Івановича Мусатова, Миколи Івановича Єріна, Анатолія Федоровича Бурика. Зазначає, що
цікаво проводив час під час практики на фермі навчгоспу
під керівництвом Марії Гаврилівни Лановської.
Трудову діяльність розпочав помічником комбайнера
колгоспу імені Леніна в с. Сподахи. Далі обіймав різні посади в банках: керував Немирівським відділенням банку
«Україна», потім — Немирівським ТВ БВ «Банк «Мрія». Сьогодні працює директором ТОВ «Вінницяагропроектбуд»
і ТОВ «Немирів газ-сервіс». Був депутатом трьох скликань
Немирівської районної ради.
З рідним вишем В. М. Матієнко підтримує тісний зв’язок,
зокрема постійно спілкується зі старшим товаришем Богданом Степановичем Гузаром. Донька Василя Михайловича навчається на ІІ курсі агрономічного факультету УНУС.
Захоплення В. М. Матієнка — мандрівки, полювання,
кінний спорт.
Життєве кредо: «Працюйте, але не забувайте
про відпочинок».
З нагоди ювілею рідного закладу висловлює майстерним викладачам подяку за чудову науку, він пишається тим,
що навчався в найкращому аграрному виші країни. Педагогам, студентам і випускникам та їхнім родинам зичить міцного здоров’я! Дорогій альма-матер — процвітання!

на його сприйняття щодо ефективного управління та організації бізнесу. Також яскравими епізодами студентства
називає роботу на полях і фермах навчального-дослідного
господарства в с. Родниківка; відпочинок студентськими
компаніями та спортивні змагання, студентські весілля друзів, іспити та захист дипломної роботи.
Обіймав посади фінансово-економічного напряму
в провідних комерційних банках м. Києва: АК АПБ
«Україна», АКБ «Київ», та інших (водночас, у 1998 р. закінчив із відзнакою Київський інститут банкірів банку
«Україна»); працював головним бухгалтером у комерційних структурах ДП «ІВЦ «АЛКОН» НАН України (м. Київ),
ФОП Підлубний С. В., ТОВ «БЕРЕЗИНО» (Черкаська область). З 2016 р. — директор ТОВ «БЕРЕЗИНО».
Має власні ексклюзивні розробки з фінансово-економічного аналізу та бізнес-планування; володіє досвідом ефективного розвитку різних бізнес-проектів. Лише за декілька
років роботи на посаді директора ТОВ «БЕРЕЗИНО» забезпечив повне оновлення матеріально-технічної бази підприємства та запровадження найпередовіших технологій
у рослинництві. Значно підвищено врожайність більшості
сільськогосподарських культур та зарплатню працівників.
В юнацькі та молоді роки захоплювався футболом, а також легкою атлетикою та іншими видами спорту. Полюбляє риболовлю та взагалі відпочинок на природі.
Дбайливий сім’янин. Дружина, Віта Петрівна, працює юрисконсультом, закінчила НУВС. Донька Анжеліка — школярка.

