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ЧЕКАЛЕНКО
Василь Іванович
Випускник агрономічного факультету (1990)

Керівник ТОВ «Берестівець»
Заслужений працівник
сільського господарства України.
Почесний громадянин с. Берестівець
та Уманського району

«Ніяка нація не зможе досягти процвітання, доки вона
не усвідомить, що орати поле — таке ж гідне заняття,
як і писати поему». Саме це далекозоре та актуальне й дотепер
висловлювання Джорджа Вашингтона і є лейтмотивом
професійного і життєвого шляху Василя Івановича Чекаленка

Н

ародився 19 січня 1962 р. в с. Берестівець Уманського району на багатій родючими полями Черкащині. Ще змалечку батьки прищеплювали
хлопцеві любов до сільського господарства, очевидно,
вони вже тоді були впевнені, що з сина згодом вийде статечний господарник і керівник.
Подумки повертаючись у далеке дитинство, Василь
Іванович з теплим щемом у серці згадує, як їхав з батьком на тракторі — яка то була для нього радість. Старші
Чекаленки прості, але шановані в селі люди, все життя
сумлінно працювали в Берестівецькому колгоспі: батько —
механізатором, а мати — в рільничій ланці. Іван Олександрович і Галина Олексіївна мріяли, щоб син отримав гідну
освіту. Так воно і сталося.
Протягом 1969–1977 рр. навчався у Берестівецькій ЗОШ І–ІІ ступенів, а в 1977–1979 рр. — у Іванівській
ЗОШ І–ІІІ ступенів. За прикладом батька, впродовж

Василь Іванович з сином Олександром
оглядають урожай на полі

1979–1984 рр. юнак опановував професію механізатора
в Уманському технікумі механізації сільського господарства. Вищу освіту В. І. Чекаленко здобував у 1985–1990 рр.
в Уманському сільськогосподарському інституті, отримавши кваліфікацію вченого агронома. Роки навчання
в цих закладах освіти стали міцним фундаментом його подальшої кар’єри.
Після служби у Збройних силах Радянського
Союзу з 1984 р. Василь Іванович обіймав посаду
механіка тракторної бригади, через декілька років —
головного інженера, пізніше — заступника директора
підприємства «Берестівець».
Ще працюючи у тракторній бригаді серед механізаторів, що за віком годилися йому в батьки, молодий фахівець
швидко здобув авторитет. Саме тоді виявив організаторські здібності, завзяття і майстерність знаходити вихід
з найскладнішої ситуації.
Нині с. Берестівець є одним із небагатьох в Україні, де
люди хочуть жити і трудитися. Молодь, закінчивши виші,
залюбки повертається на Батьківщину, щоб створити
сім’ю і бути щасливими, працюючи в найпрогресивнішому
селі Черкащини. Саме таким перебігом подій і пишається
його керманич В. І. Чекаленко, адже сьогодні співробітники ТОВ «Берестівець» задоволені заробітком і стрімким
розвитком компанії, якісними дорогами з належним освітленням і гідними умовами життя пенсіонерів.
Ініціатором і організатором таких вражаючих надбань
став саме Василь Іванович, який одного разу прийняв рішення і взяв на себе відповідальність змінити життя односельців на краще. Нині він докладає чималих зусиль для
того, щоб зробити с. Берестівець найкращим в Україні за
багатьма показниками і прагне кардинально поліпшити
життя цілого регіону.
1994 р. став для села і його мешканців критичноповоротним. Відбулося реформування місцевого колгоспу, розпаювання землі та майна і на пайовій основі
було створено колективне сільськогосподарське підприємство «Берестівець», головою котрого обрано саме
В. І. Чекаленка. На той час Василь Іванович вже мав досвід господарника і керівника, однак починати довелося,
по суті, з нуля. Щоб налагодити виробництво і партнерство з суміжними галузями при недосконалому й нерідко
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суперечливому законодавстві та ще й в умовах гострої економічної кризи, потрібна була величезна мужність і невичерпна енергія. Але земляки знали, кого обирати головою:
сили, завзяття й господарського хисту В. І. Чекаленку не
бракувало. І очолюване ним підприємство успішно пережило кризовий час, а згодом було реорганізоване в нову,
перспективнішу форму господарювання — Товариство
з обмеженою відповідальністю «Берестівець». Директором ТОВ «Берестівець» закономірно став В. І. Чекаленко, іншої кандидатури члени товариства навіть не
пропонували.
Василь Іванович живе за принципом «Хто рано встає,
тому Бог дає». Усе своє свідоме життя, прокидаючись щоденно о четвертій ранку і йдучи селом чи найближчими
полями господарства та спілкуючись з матінкою-землею,
він загартовує душу й тіло.
Берестівецькі чорноземи наче подарунок долі не лише
родині Чекаленків, але й усім її землякам. Пишаючись рідним краєм, Василь Іванович гордо мовить: «У нас землі золоті — справжній Божий дар. Тільки потрібно доглядати їх
як слід — і завжди будемо з хлібом».
Своїм унікальним життєвим вибором В. І. Чекаленко
вважає справу вирощування хліба, яку полюбив серцем
і душею завдяки мудрим батькам. І це ще одна запорука
його господарського успіху.
З плином часу і за жодних обставин він нічого б не змінив у своєму житті, а займався б справою, яка понад 25 років поспіль є його гордістю.
Василь Іванович отримує величезне задоволення від
служіння людям, адже працювати з ними пліч-о-пліч задля
успіху спільної справи і забезпечувати ефективну роботу
рідного господарства є його життєвим кредо.
Сьогодні В. І. Чекаленко — не лише успішний керівник
і господарник, упродовж п’яти скликань поспіль він ще й
депутат Уманської районної ради.
Держава гідно оцінила вагому працю Василя Івановича численними званнями та нагородами. Згідно з Розпорядженням Уманської районної ради, нагороджений
медаллю «За заслуги» (2008). За високі успіхи в аграрному виробництві йому присвоєно звання «Заслужений працівник сільського господарства України» (2014).

Нагороджений відзнакою «Почесний громадянин села
Берестівець» (2016). Удостоєний звання «Почесний громадянин Уманського району» (2016). Отримав почесну відзнаку «За заслуги перед Черкащиною» (2016). На підставі
Рішення Федерації футболу України, нагороджений медаллю «За заслуги» (2017). Згідно з Розпорядженням Верховної Ради України, одержав Грамоту «За заслуги перед
Українським народом» (2017). Згідно з Указом Президента
України № 415/2018 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня місцевого самоврядування»,
удостоєний ордена «За заслуги» ІІІ ступеня (2018).
Турботливий сім’янин. Підтримуючи сімейні традиції, всі члени родини Чекаленків працюють у рідному селі
аграрниками. Дружина, Раїса Василівна (1962 р. н.), працює головою ФГ «Бересток». Подружжя виховало сина
Олександра (1988 р. н.), який обіймає посаду виконавчого
директора ТОВ «Берестівець».
Маючи за плечима неабиякий життєвий досвід, мудрий керівник, щасливий чоловік, батько і дідусь В. І. Чекаленко радить юнакам і дівчатам — нинішнім і майбутнім
студентам рідного навчального закладу — любити саме ту
справу, яку вони обрали і якою займаються нині. Закликаючи молодь бути гідними послідовниками своїх попередників, поважати й цінувати їхні настанови і досягати
великих успіхів у навчанні, Василь Іванович переконаний,
що саме за таких умов професійні височини в сільськогосподарській царині підкоряться і все у них вийде найліпшим чином.
Вітаючи альма-матер із 175-річним ювілеєм від дня заснування, В. І. Чекаленко, як і майже 30 років тому, вважає,
що кожному, хто працює чи навчається в університеті,
притаманні риси фахівця, професіонала і патріота. Зазначає, що кожен не лише досконало знає свою справу, але
й прагне творити і примножувати досягнуте на користь
держави й суспільства і надзвичайно перспективної галузі
України — сільського господарства.
Керівник ТОВ «Берестівець» В. І. Чекаленко палко
бажає ювілярам, щоб кожен день був успішним кроком до заповітної мрії, щоб енергія і професійне завзяття врожаїлися новими здобутками й перемогами
в ім’я нашого головного багатства — людини!

Оновлення машино-транспортного парку
ТОВ «Берестівець»

Василь Іванович у дитячому садочку с. Берестівець,
якому фінансово сприяє ТОВ «Берестівець»
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