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ародилася 1 серпня 1968 р. в с. Свердлове Бобринецького району Кіровоградської області в сім’ї Теплюк
Григорія Микитовича та Мотрі Іванівни.
Обирала професію, пов’язану з розвитком агробізнесу.
Вищу освіту Г. Г. Теплюк здобувала упродовж 1985–
1989 рр. на економічному факультеті УСГІ. Головними
подіями тих років вважає зустріч із майбутнім чоловіком —
Сергієм Івановичем, а також народження донечки Юлії.
За інститутським направленням працювала бухгалтером
радгоспу «Олексіївський». В 2000 р. заснувала СФГ «Галина».
Господарство спеціалізується на вирощуванні зернових та
технічних культур, постійно займається благодійністю.
Хобі Галини Григорівни — вирощування квітів та рідкісних рослин. Левову частку в цих композиціях складають найрізноманітніші види троянд.
У часи студентства відбувалися ключові події для Сергія
та Галини. Закінчивши І курс, С. І. Німенко отримав неочікувану академвідпустку — для проходження служби в лавах Радянської армії. Після демобілізації юнак потрапив на курс, де

навчалася його майбутня дружина. Одружилися молодята на
ІІІ курсі, а на IV на світ з’явилася донька Юлія. Пройшовши
всі складнощі студентської сім’ї, на сьогоднішній день їхній
шлюб успішно подолав 30-річний рубіж, а сімейство Німенків
поповнилося зятем Романом та внучками Аріною та Анютою.
Під час навчання Сергію та Галині пощастило потрапити під крило майстерних викладачів закладу. Особливо їм
запам’яталися: ректор А. І. Здоровцов (економіка), Н. І. Загребельна та Б. С. Гузар (бухгалтерський облік), П. С. Котик (аналіз), М. М. Редько (політекономія), а також куратор
Г. М. Рахматулін.
З багатьма студентами стали друзями на все життя. Щороку приїздять до Умані, щоб зустрітися на території вишу
з товаришами і викладачами.
Дорогу альма-матер подружжя Німенків вітає з визнач
ним ювілеєм. Вдячні випускники бажають тодішнім і теперішнім викладачам та студентам мирного неба, міцного
здоров’я, успіхів в особистому житті та на виробництві. Багато років плідної праці на благо Батьківщини.
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