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Н

ародився 16 січня 1962 р. в с. Дубіївка Черкаського району Черкаської області. Батько, Іван Степанович, — інженер-лісівник за фахом, навчався
у Київській сільськогосподарській академії. Мати, Марія Григорівна, працювала завідувачем магазину.
На вибір майбутньої професії Л. І. Котенка вплинули
розмови з татом, який 40 років життя присвятив лісовому
господарству. Він завжди із сумом говорив, що лісівник ніколи не бачить кінцевого результату своєї праці, адже ліс
росте 80–100 років. Цей епізод і став головним фактором
під час визначення спеціальності, оскільки агроном щорічно
збирає вирощений урожай.
Вищу освіту здобував упродовж 1980–1985 рр. на агрономічному факультеті Уманського сільськогосподарського інституту.
Безцінним надбанням студентського періоду Леонід Іванович
вважає фундаментальне уміння — працювати з книгою і людьми.
За словами Л. І. Котенка, в інституті казали, що «агрономом
можна стати тоді, коли пройшов МММ» (це були 80-ті рр,
про МММ Мавроді ще ніхто не знав). «Пройти МММ» означало
скласти навчальні дисципліни у В. Ф. Міхна («Математика»),
Ю. І. Мішкурова («Генетика») та В. І. Манчевського («Меліорація»). З радістю згадує роботи в навчгоспі «Родниківка», які
студенти розпочали на першому курсі, а закінчили на п’ятому.
Велику подяку за якісну освітню підготовку Леонід Іванович висловлює: науковому керівникові дипломної роботи, доценту П. І. Морозу, а також викладачам А. Ф. Бутило,
В. І. Зуєву, В. С. Зубову, Н. І. Єріну, П. А. Андреєву, І. І. Побережцю. Окрім того, в інституті Л. І. Котенко зустрів справжніх друзів — В. Д. Криворучка та С. Б. Греська, разом із
якими вже 40 років крокує життєвим шляхом.
Успішно закінчивши інститут, з 1985 р. обіймав посаду агронома з кормовиробництва в колгоспі імені Червоної армії.
З 1986 р. працював у Черкаському райкомі комсомолу, був обраний другим секретарем. У 1991 р. перейшов на роботу агронома в Управління сільського господарства Черкаського
району. З 1998 до 2001 р. був головним агрономом КСП «Дубіївка», а після реформування — СТОВ «Дубіївка». З 2001 до
2005 р. очолював СТОВ «Дубіївка». У 2001 р. спільно з однодумцями заснував СТОВ «Фобос», директором якого був
з 2008 до 2012 р. Протягом 2012–2014 рр. працював заступником голови Черкаської райдержадміністрації. Сьогодні є
головою Товариства СТОВ «Фобос».

Депутат Черкаської районної ради IV та VI скликань.
Під керівництвом Леоніда Івановича підприємства брали
активну участь у розвитку соціальної сфери с. Дубіївки, зокрема у спорудженні двох церков, розбудові дитячого садка,
школи та медичної амбулаторії.
З альма-матер Л. І. Котенко підтримує тісний зв’язок.
Активний учасник науково-практичних конференцій та нарад, які проводили в стінах УНУС. Постійно відвідує зустрічі
випускників. Майже кожного року приїжджає до вишу, щоб
просто походити навчальними корпусами, відвідати «Софіївку», адже це його молодість.
Головне хобі Леоніда Івановича — гра в шахи, якою захоплюється ще з дитинства. В інституті був членом шахового
клубу «Дебют», яким керував А. І. Мачуський. Чемпіон інституту з шахів. Учасник та призер районних та обласних змагань.
Турботливий сім’янин. Дружина, Ірина Василівна, обіймає посаду завідувача дошкільного навчального закладу «Дубок», с. Дубіївка. Подружжя виховало двох доньок: Алімова
Світлана Леонідівна — кандидат наук з державного управління, працює в Координаційному центрі з надання правової допомоги, м. Київ; Баранова Аліна Леонідівна — магістр
з міжнародної економіки НУ «КПІ ім. І. І. Сікорського», менеджер з маркетингу ТОВ «Любава-сіті», м. Черкаси.
Улюблений вислів Л. І. Котенка: «Коли мені важко, я завжди нагадую собі — якщо здамся, ліпше не стане».
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Леонід Іванович Котенко з друзями Сергієм Борисовичем Греськом
(ліворуч) та Віктором Дем’яновичем Криворучком (праворуч)

