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Н

ародився 22 березня 1961 р. у с. Вербка-Мурована Ярмолинецького району Хмельницької області у родині колгоспників — Василя Васильовича та Марії Володимирівни.
За прикладом багатьох земляків, які здобували освіту у
ХТІПО, Микола Гесаль теж вирішив навчатися у цьому виші.
У 1980–1985 рр. був студентом механічного факультету.
Після закінчення інституту працював на Хмельницькому заводі «Термопластавтомат», де пройшов шлях від
майстра до начальника цеху.
У 1998 р. Микола Васильович заснував і очолив ПВКФ
«Бджілка», основним напрямом діяльності якої є розробка та виготовлення прес-форм для лиття виробів із пластмаси під тиском на термопластавтоматах.
Серед працівників ПВКФ «Бджілка» багато випускників ХНУ: Варжельський Вадим Броніславович — інженер-конструктор, закінчив факультет інформаційних
інженерних технологій (2005 р.); Гесаль Михайло Миколайович — заступник директора з імпорту/експорту, випускник економічного факультету (2008 р.); Побережний
Роман Сергійович — заступник директора з виробництва, інженер-технолог, отримав вищу освіту на факультеті
інформаційних інженерних технологій (2002 р.); Скрипнюк Олександр Володимирович — начальник конструкторського бюро, закінчив ФІІТ (2002 р.); Шевчук Ольга
Петрівна — головний бухгалтер, у 2005 р. завершила навчання на факультеті бізнесу і права.
Приємними для Миколи Васильовича є спогади про
студентське життя. Найбільше вражень залишилося від
роботи у будівельних загонах, а найскладнішим випробуванням були заліки й іспити у Б. С. Волинського —
студенти ХТІПО жартували, що, склавши іспит у Бориса
Савелійовича, можна одружуватися. Цей викладач і досі
сниться зі своїми аустенітами.
За своїми життєвими переконаннями М. В. Гесаль —
оптиміст, консерватор порядності, працелюбності та
людяності. Серед його захоплень — німецькі вівчарки,
прогулянки на природі.

Перший ряд: М. В. Гесаль, О. П. Шевчук, О. В. Скрипнюк;
другий ряд: В. Б. Варжельский, Р. С. Побережний, М. М. Гесаль

Н

ародився 27 вересня 1968 р. у м. Полонне на Хмельниччині. Батьки, Іван Климович та Ольга Федорівна,
працювали у місцевому колективному господарстві.
З юнацького віку був наполегливим у досягненні мети.
Захоплювався спортом (баскетболом, волейболом, лижним спортом) та у складі шкільних команд посідав призові місця на змаганнях обласного рівня.
Протягом 1986–1988 рр. О. І. Зінчук служив у Військовоморських силах СРСР. Після демобілізації до липня
1992 р. працював інструктором управління ВС при ГУ МВС
у м. Москві.
Упродовж наступного року Олександр Іванович
обіймав посаду інспектора Хмельницької митниці. З
червня до жовтня 1993 р. він теслярем-бетонярем у МП
«Промтех», а протягом 1993–1995 рр. — начальником комерційного відділу МП «Олена».
Прагнучи здобути актуальну в той час економічну
освіту, в 1994 р. О. І. Зінчук вступив на економічний факультет Технологічного університету Поділля (спеціальність «Менеджмент у виробничій сфері»), де отримав
кваліфікацію інженера-економіста.
Завдяки своїм організаторським здібностям Олександр
Зінчук п’ять років поспіль був старостою групи. Період
навчання запам’ятався теплою та дружньою атмосферою,
яка панувала в університеті. Здобута освіта стала надійною
основою для подальшої трудової діяльності.
З 1995 до 1998 р. О. І. Зінчук працював у ВАТ «Хмельницькголовпостач»: був оператором АЗС, заступником
начальника, начальником комерційного відділу. Протягом
1998–2002 рр. очолював відділ будівництва та експлуатації АЗС представництва ТОВ «АВІАС» (м. Хмельницький). Згодом став директором ТОВ «Залів», а з 2002
до 2006 р. був директором і генеральним директором
ТОВ «Веста-Сервіс Хмельницький».
У 2008 р. Олександр Іванович здобув юридичну освіту
в університеті сучасних знань.
О. І. Зінчук займає активну громадську позицію, є депутатом Хмельницької районної ради трьох скликань з
2002 р. і по теперішній час. У квітні 2006 р. був обраний
головою Хмельницької районної ради, де працював до
закінчення повноважень ради V скликання у 2010 році.
Нині він — директор ПП «Універсал Поділля», яке
працює у сфері торгівлі нафтопродуктами. Талановитий
керівник, він завжди впевнений у власних можливостях,
вміє налагодити роботу підлеглих та сформувати команду однодумців.
Його дружина, Наталія Василівна, — випускниця
інженерно-економічного факультету Технологічного
університету Поділля (1994 р.). Разом вони виховують
сина Владислава і доньку Яну.
Хобі Олександра Зінчука — подорожі, спорт. Його
життєве кредо: «Людина — господар своєї долі».
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