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Народився 2 березня 1956 у с. Іскра на Рівненщині 
в сім’ї колгоспників Миколи Івановича та Софії 
Федорівни. Після закінчення школи вступив до сіль-

ськогосподарського технікуму, який закінчив з відзнакою.
Спорідненість спеціальності технікуму й Львівсько-

го політехнічного інституту зумовила необхідність підви-
щення кваліфікації, що й привело Віталія Миколайовича 
до цього славетного вишу.

Трудова біографія В. М. Заремби понад 40 років пов’язана 
з агропромисловим комплексом: від колгоспника колгос-
пу «Іскра» на Рівненщині, інженера-будівельника колгос-
пу «8 Березня» (с. Чаруків, Луцький р-н) до голови колгоспу 
ім. Горького, АПО «Мрія» (с. Романів, Луцький р-н).

З 1992 р. — заступник, перший заступник голови Во-
линської облдержадміністрації.

У 2002 р. повернувся на посаду директора СТзОВ «Ро-
манів», а з 2005 по 2010 р. вдруге був першим заступником 
голови Волинської облдержадміністрації.

Всупереч загальновідомій істині, що двічі в одну річ-
ку ввійти не можна, Віталій Миколайович втретє обіймає 
посаду керівника великотоварного сільськогосподарсько-
го підприємства СТзОВ «Романів», яке спеціалізується на 
виробництві молока, вирощуванні зерна, цукрового буря-
ку, кукурудзи та сої.

Він — чиновник ІІІ рангу, який обіймав високі посади 
в обласній владі, нині «вирощує капусту», як той цар у відо-
мій притчі, замість того, щоб керувати.

«Господь мені дозволив побачити півсвіту. В Амери-
ці — на стажуванні, у Канаді — на навчанні. Кілька разів 

об’їхав Європу. Але хотів би в Романові збудувати малень-
ку Швейцарію, де з особливою любов’ю ставляться до кож-
ного камінчика. Що цікаво: у цій країні вигідно поля ви-
користовувати для гольфу, але конституція захищає право 
громадян займатися улюбленою справою. Тому, якщо лю-
дина хоче вести фермерське господарство, то гарантовано 
матиме підтримку від влади. Якби таку практику впрова-
дити в Україні. На чиновницькій посаді обстоював право 
на існування різних форм господарювання в АПК. І нині 
вважаю: всі форми господарювання — як крупнотоварні 
сільгосппідприємства, так і фермерські та одноосібні ма-
ють право на життя», — резюмує Віталій Миколайович.

Столична професура, яка вивчає можливості органіч-
ного землеробства, не перестає дивуватися урожаям і на-
доям у Романові.

У 2008 В. М. Заремба захистив дисертацію, здобувши 
науковий ступінь кандидата економічних наук. Така вже 
його вдача, що не дозволяє зупинятися на досягнутому.

За високий професіоналізм, виробничі здобутки йому 
присвоєно звання «Заслужений працівник сільського гос-
подарства України», нагороджений орденами «За заслуги» 
ІІ та ІІІ ступенів, ювілейною медаллю «20 років Незалеж-
ності України», Почесною грамотою Кабінету Міністрів 
України, галузевими відзнаками, орденами Української 
Православної Церкви.

В. М. Заремба активно займається громадською діяль-
ністю. Є членом правління Волинської облорганізації ро-
ботодавців, заступником голови Громадської ради при 
ДФС України в області.

Щодо років, проведених у стінах альма-матер, то 
пам’ятними є футбольні баталії з тепер, на жаль, уже по-
кійними викладачами В. Гембіком і А. Федосовим та ба-
гаторічні дружні стосунки з незмінним ректором вишу 
В. В. Божидарником.

Віталій Миколайович 37 років одружений. Алла Мо-
дестівна завжди розуміє та підтримує чоловіка. Має дві 
доньки: Вікторія — державний службовець, Оксана — 
випускниця «таткового» університету. Можливо, внучка 
Маргарита продовжить традицію і свого часу обере нав-
чальний заклад, де здобули освіту найрідніші люди.

Захоплюється полюванням, риболовлею, любить чита-
ти. Життєве кредо — «Завжди пам’ятай про те, що доро-
гою, якою йдеш угору, можливо, доведеться повертатися».
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