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Випускник 
інженерно-економічного 
факультету  
(1979)

Начальник управління цукрового 
виробництва агропромхолдингу 
«Астарта-Київ»

Заслужений працівник 
промисловості України

Народився 20 вересня 1957 р. у с. Ремезівці Золо-
чівського району Львівської області. Обоє бать-
ків працювали в цукровій галузі: мати, Марія 

Михайлівна, — робітницею на Золочівському цукровому 
заводі, а батько, Павло Іванович, — головним бухгалте-
ром Радехівського цукрового заводу. Саме голос батька, 
який, сам працюючи у сфері економіки, порадив опанува-
ти економічну спеціальність і синові, став вирішальним 
у професійному виборі Івана Павловича Чепака.

В 1974 р. він став студентом інженерно-економічно-
го факультету Львівського політехнічного інституту, який 
із відзнакою закінчив у 1979 р., здобувши спеціальність 
«Економіка та організація будівництва».

Після закінчення Львівської політехніки Іван Пав лович 
отримав направлення на Радехівський цукровий завод, де 
й розпочав роботу на посаді економіста планово-економіч-
ного відділу. Через два роки він очолив цей відділ, а незаба-
ром був призначений на посаду головного економіста заво-
ду. З 1985 р. І. П. Чепак — заступник директора з економіки. 
З 1992 до 1993 р. Іван Павлович працював заступником го-
лови держадміністрації Радехівського району, а в 1993 р. по-
вернувся на попереднє місце роботи заступником дирек-
тора з економіки та фінансів. Упродовж 2000–2013 рр. був 
директором Радехівського цукрового заводу.

Іван Павлович Чепак присвятив роботі на Радехівсько-
му цукрозаводі майже все трудове життя, за його безпо-
середньої участі завод було модернізовано та реконстру-
йовано, він пройшов непростий шлях трансформації від 
підприємства державної форми власності через оренду до 
статусу приватного підприємства, відкритого товариства. 
Нині Радехівський цукровий завод — це товариство з обме-
женою відповідальністю з іноземними інвестиціями, здатне 
переробити до 8000 т цукрового буряку за добу. Підприєм-
ство виробляє до 12% від загального об’єму виробництва 
цукру в країні, має добре налагоджені зв’язки з постачаль-
никами сировини та впевнено виходить на експортні рин-
ки. У 2012 р. Радехівський завод був визнаний найпотужні-
шим цукровим підприємством України.

У 2013 р. І. П. Чепака, як знаного фахівця цукрової 
галузі та досвідченого управлінця, що давно довів свою 
компетентність і беззаперечний лідер-
ський талант, запросили працювати до 
агрохолдингу «Астарта-Київ» — багато-

профільного вертикально інтегрованого сільськогоспо-
дарського підприємства, яке сьогодні є лідером цукрової 
й агропромислової галузей України. До складу компанії 
входять вісім цукрових заводів, розташованих у Харків-
ській, Вінницькій, Полтавській і Хмельницькій областях, 
які виробляють близько 30% цукру в Україні.

Іван Павлович Чепак завжди дбав не тільки про роз-
виток рідного заводу, а й про процвітання Радехівського 
району загалом. Як депутат Радехівської районної ради, 
він опікувався низкою шкіл, дитячих садочків, церков.

Оцінюючи роль Львівської політехніки в своєму жит-
ті, Іван Павлович зазначає, що завдячує рідному навчаль-
ному закладу багато чим, адже саме той «вивів у люди». 
Викладачі університету у всі часи не тільки давали своїм сту-
дентам професійні звання щонайвищого рівня, а й розви-
вали в них риси, вкрай необхідні лідерам будь-якої галузі: 
обов’язковість, професійність, прагнення доводити до ладу 
почату справу. І. П. Чепак із великою теплотою згадує, зокре-
ма, декана факультету Б. Г. Бабака, завідувача кафедри еконо-
міки С. Г. Васильєва, викладача «Організації виробництва» 
Д. В. Ломотька.

Яскраві та добрі спогади лишилися і про рідну групу, яка 
попри специфічний гендерний склад (до добірного дівочо-
го товариства «затесалося» лише троє хлопців, які, до речі, 
всі здобули червоні дипломи), була дуже дружньою та за-
взятою. А особливо запам’яталися літні практики в будза-
гонах у Криму та Сургуті. Іван Павлович намагається й за-
раз підтримувати постійний зв’язок із рідним навчальним 
закладом, зокрема завжди відвідує зустрічі випускників, 
у яких вбачає чудову нагоду побачитися та поспілкуватися 
із друзями студентських літ, згадати часи навчання.

Іван Чепак — відкрита та дружня людина, за це його 
цінують друзі та глибоко поважають підлеглі, адже він 
завжди готовий вислухати й допомогти, розібратися 
в ситуації та відшукати оптимальне рішення. Відпочи-
нок І. П. Чепак зазвичай присвячує полюванню та рибал-
ці, а нещодавно він палко захопився бджільництвом, має 
пасіку біля лісу.

Дружина Івана Павловича, Ок са на Мирославівна, за-
кінчила хіміко-технологічний факультет ЛПІ, нині працює 

приватним підприємцем. Подружжя вихо-
вало доньку Ірину та сина Павла, а нині має 
трьох онуків: Сніжану, Злату та Маркіяна.
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