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Н

ародився 20 вересня 1948 р. в с. Білоусівка Сокирянського району Чернівецької області
в сім’ї колгоспників — Надії Герасимівни та Василя Савовича.
Вищу освіту здобував у 1966–1971 рр. в Одеському
сільськогосподарському інституті, після закінчення
якого отримав кваліфікацію вченого зоотехніка.
Трудову діяльність розпочав у 1972 р. головним зоотехніком у колгоспі «Шлях Леніна» Роздільнянського
району Одеської області. У 1978 р. очолив занедбаний
колгосп імені Калініна СТОВ «ІВА».
Завдяки щоденній наполегливій праці І. В. Злого сталося казкове перевтілення: виключно за кошти підприємства для молодих сімей збудовано та передано їм у власність
понад 30 житлових будинків; центр села прикрасив двоповерховий будинок культури, в якому розміщено і сільську
бібліотеку; заасфальтовано дороги; з руїн реконструйовано святиню та гордість села — церкву. Та все ж головним
досягненням Івана Васильовича в розвитку інфраструктури села вдячні односельці вважають газифікацію села, на
яку підприємство витратило понад 1,5 млн грн.
Майже чотири десятки літ слугував вірою і правдою
єгорівській ниві директор СТОВ «ІВА» І. В. Злий. Він
є чи не одним із найдосвідченіших та найуспішніших
аграріїв району. Сьогодні СТОВ «ІВА» спеціалізується на
вирощуванні зерна, соняшнику, виробництві молока та
м’яса. Посівні площі господарства зайняті кормовими,
зерновими та технічними культурами, як-от соняшник
та ріпак.
Високі врожаї зернових — це основа економіки
господарства, міцної тваринницької галузі (однієї
з найкращих у районі) та соціальної структури села.
У господарстві на високому рівні проводять племінну
роботу. СТОВ «ІВА» має приблизно 745 голів великої рогатої худоби, з них 300 корів, зокрема племінних, кращі
з яких є дипломантками сільськогосподарських виставок та ярмарків. Перевагу в господарстві надаютьф червоній степовій та червоно-рябій молочній породам.
Придбаний із метою подальшого відтворення в господарстві молодняк великої рогатої худоби червонорябої молочної породи став основою для успішного
розвитку як великих сільськогосподарських підприємств, так і маленьких селянських господарств.

Завдяки збалансованому корму забезпечено високу якість молока (жирність — не нижча 3,4%), а також
м’яса, тому продукція товариства має великий попит,
адже є екологічно чистою сировиною.
Головна мета Івана Васильовича протягом усього
трудового шляху — розширення виробництва, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції для
задоволення матеріальних і культурно-побутових потреб громадян і підприємств України в продуктах харчування та сільськогосподарській сировині, що забезпечує
успішний розвиток с. Єгорівка. Адже поки на селі є
добра ферма, доти й село живе.
Директора СТОВ «ІВА» І. В. Злого поважають за високий професіоналізм і вимогливість, щирість і доброту.
Його трудова діяльність відзначена на всіх рівнях влади.
Є неодноразовим переможцем районних змагань серед
сільськогосподарських підприємств.
За підсумками Національного бізнес-рейтингу за
особистий внесок у виробничий процес, раціональний підхід у вирішені бізнес завдань нагороджений
медаллю «Лідер Галузі 2011 року» та сертифікатом «Працівник року». В 2012 р. нагороджений орденом «Професіонал галузі», а також дипломом за вагомий особистий
вклад у справу відродження та становлення Української держави, підвищення авторитету Одеської області
на державному та міжнародному рівні від Южноукраїнського інституту біографії. В 2013 р. Лицарським легіоном України удостоєний почесного звання «Лицар
Вітчизни» з врученням ордена «Золотий хрест честі та
звитяги», позолоченого диплома та лицарської шаблі
за високу національну гідність, патріотизм та активну
участь у розбудові Української держави.
Окрім того, відзначений почесними грамотами голови
районної державної адміністрації, голови районної та обласної рад (2000, 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2015), удостоєний почесного звання «Заслужений працівник сільського господарства України» (2001), нагородже
ний медаллю «Ветеран праці» (2005), Почесною відзнакою
голови Одеської обласної державної адміністрації з врученням золотого знака (2005), Подякою Президента України
(2009), Подякою міністра аграрної політики та продовольства України М. В. Присяжнюка (2011), Почесною відзнакою Аграрного Союзу України (2011).
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