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Директор СТОВ «Дружба»

Н

ародився 3 листопада 1958 р. с. Аполянка Уманського району, Черкаської області. Батьки — Пахолюк Григорій Танасович та Пахолюк Марія
Василівна. Приклад старшого брата Миколи, який у той час
був студентом агрономічного факультету Уманського сільськогосподарського інституту, став ключовим під час вибору майбутньої професії Б. Г. Пахолюка.
Вищу освіту наполегливий юнак здобував упродовж
1976–1981 рр. у стінах зазначеного закладу, після закінчення
якого отримав кваліфікацію «вчений агроном».
Студентське життя називає одним із найяскравіших
періодів у своєму житті, як і у житті кожної людини. Брав
участь у гуртках художньої самодіяльності (хореографія),
працював у студентському будівельному загоні «Труженик».
Фаховий старт перспективного молодого фахівця відбувся в 1981 р., зокрема його призначили головним агрономом колгоспу імені Щорса в с. Конюхи Козівського району
Тернопільської області.
Протягом 1981–1983 рр. Борис Григорович служив
у лавах Збройних сил СРСР в Прикарпатському військовому
окрузі. Після присвоєння звання офіцера запасу повернувся
на роботу в колгосп. З 1986 до 1988 р. був головним агрономом
колгоспу «Дружба» в с. Острівець Уманського району Черкаської області. У 1988 р. обраний головою цього колгоспу.
В 1993 р. очолив КСПП «Острівець». З 2000 р. — директор

Борис Григорович з дружиною Галиною Петрівною

СТОВ «Дружба». Під його керівництвом господарство стало
одним із найкращих в Уманському районі.
За весь період трудової діяльності Б. Г. Пахолюк пройшов шлях від агронома до директора господарства. Має
великий досвід роботи в сільськогосподарській галузі, є безумовним авторитетом як на районному, так і на обласному
рівнях. З 1994 до 1995 р. був головою Ради спілки сільгосптоваровиробників. Неодноразово його обирали депутатом Острівецької сільської ради, був депутатом Уманської
районної ради трьох скликань, Черкаської обласної ради
VI скликання 2010–2014 рр.
Нагороджений почесною відзнакою Уманської районної ради «За заслуги перед Уманщиною» (2016). За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок
у соціально-економічний розвиток району, вагомі здобутки
в сільськогосподарському виробництві нагороджений Почесною грамотою Черкаської обласної радив 2018 році за
заслуги перед Черкащиною. Удостоєний звання «Почесний
громадянин Уманського району» (2018).
Фаховими успіхами Борис Григорович головним чином
завдячує чудовій освітній підготовці в Уманському сільськогосподарському інституті, де опанував практичні навички роботи
в аграрній сфері. Зауважує, що виш також надав теоретичні
знання в галузі рослинництва, агрономії, організації праці,
які пізніше активно використовував під час виробництва сільськогосподарської продукції на підприємстві. Застосовував
практичні навички в роботі головного агронома в Тернопільській області в с. Конюхи під керівництвом Котенка Федора
Миколайовича та Дрожджака Петра Васильовича.
Сьогодні Б. Г. Пахолюк підтримує тісний зв’язок із викладачами Уманського НУС, здійснює матеріальну допомогу
для облаштування кафедри рослинництва. Спільно із завідувачем кафедри рослинництва Анатолієм Олексійовичем
Яценком бере участь в інших заходах.
Турботливий сім’янин. Щасливий у шлюбі з дружиною Галиною Петрівною. Дружина є міцною опорою свого
чоловіка упродовж всього спільного життя. Подружжя виховало сина Григорія та доньку Тетяну. Вже дідусь та бабуся
радіють спілкуванню з чотирма онуками: Лізою, Владом,
Евеліною, Мироном.
Життєве кредо Б. Г. Пахолюка: «Роби добро на радість
людям».
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