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Н

ародилася 23 грудня 1959 р. в м. Осинніки
Кемеровської області (Росія) у працьовитій
сім’ї Івана Васильовича та Надії Василівни
Зомер. Батько був скотарем, а мати — дояркою.
Важлива обставина, що стала ключовою під час
вибору М. І. Зомер майбутнього фаху, — її наполеглива робота ще з дитинства разом із татком на фермі.
Батько й донька щиро мріяли зробити власний внесок
у розвиток тваринництва, зокрема, полегшити щоденну важку працю тваринників і забезпечити високу
ефективність поголів’я.
Вищу освіту Марія Іванівна здобувала упродовж
1986–1992 рр. на зооінженерному факультеті Одеського сільськогосподарського інституту, де старанно
навчалася з метою якісного опанування обраної
професії.
Золоті роки студентства пов’язані з найдорожчими
спогадами молодості, від яких — усмішка на вустах
і сльози на очах, адже це неймовірно й неповторно.
З великою повагою згадує усіх викладачів величної
альма-матер. Безмежну подяку висловлює педагогам Валентині Кузьмівні Чепур та Євгенії Миколаївні
Агаповій.
Трудову діяльність розпочала ще в 1990 р. із посади головного зоотехніка Колективного сільськогосподарського підприємства «Мирний». У 2000 р.,

Вручення дипломів, 1992 р.

після реорганізації колгоспів, створила власну компанію — Приватне сільськогосподарське підприємство «Марія», у розпорядженні якого 550 га землі.
Сфера діяльності — вирощування сільськогосподарської продукції, тваринництво.
Як зазначає Марія Іванівна Якобюк, під час створення підприємства стартували «з нуля», проте мали
велике бажання працювати в аграрній сфері та усім
серцем вірили, що неодмінно досягнуть приголомшливого успіху.
Сьогодні Приватне сільськогосподарське підприємство «Марія» — це авторитетна компанія з належною
матеріально-технічною базою та переконливими перспективами зростання обсягів вирощування сільсько
господарської продукції та поголів’я худоби. Зауважує,
що тваринницька ферма є невід’ємною частиною господарства з самого початку і дотепер.
Депутат двох, V і VII скликань, Березівської районної ради. Голова аграрної партії в Березівському
районі Одеської області.
У житті Марії Іванівни, безперечно, велику роль
відіграло навчання в Одеському сільськогосподарському інституті. Щорічно вона принагідно відвідує
рідний вищий навчальний заклад, коли приїздить до
Одеси на виставку сільського господарства.
Найбільшим своїм хобі називає роботу, якою цілковито захоплена. За її словами, любить поле і вранці,
й удень, і коли заходить сонце. Взагалі про все, що
стосується села, говорить із радістю.
Багато років прожила у шлюбі з Ярославом Михайловичем Якобюк, який помер у 2015 р. (світла
пам’ять). Рідний брат Марії Іванівни, Борис Іванович Зомер, також є випускником зооінженерного
факультету Одеського сільськогосподарського інституту. Дочка, Олеся Шуляченко, завершила навчання
на економічному факультеті цього ж інституту, працює в Одесі за спеціальністю. Невістка, Валентина Олексіївна Говенко, теж закінчила Одеський
сільськогосподарський інститут (із червоним дипломом) і, згідно з направленням, поїхала в Миколаївську область.
Життєве кредо Марії Іванівни Якобюк — «Все буде
добре».
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