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Н

ародився 27 травня 1954 р.
Григорівну Сухомейло та ін. За чималу
в м. Ульяновка Кіровоградської
допомогу в особистісному становленні
області. Після закінчення школи
висловлює подяку: своєму тренерові Миопановував фах агронома в Мигійському
колі Григоровичу Андрющенку та рекрадгоспі-технікумі Миколаївської обторові інституту Олександру Івановичу
ласті. Працював агрономом у колгоспі,
Здоровцову. Полум’яний привіт і найщиа далі служба у військово-морському флоті
ріші побажання адресує друзям-однокурсЗбройних сил СРСР. Вищу освіту здобував
никам: Володимиру Осадчому, Леоніду
упродовж 1976–1981 рр. на економічному
Чернявському, Юрію Здоровцову, Тетяні
факультеті Уманського сільськогосподарДончук, Борису Смолікову, Миколі Заїці.
ського інституту.
Коли в січні 1981 р. відбувся перший
До цього навчального закладу
випуск економістів, новоспечені фахівці
В. М. Побережець вступив, щоб оволозі «свіженькими» дипломами роз’їхалися
діти фінансовими механізмами в аграркраїною. П’ять років Валерій Маркович
ному виробництві. У той час економічний
працював економістом у колгоспі, впроваЗ дружиною Іриною Вікторівною
факультет щойно було відкрито — завдяки
джував колективний підряд, чекову форму
ректорові Олександру Івановичу Здоровцову. Тож Валерій госпрозрахунку. Господарство було першопрохідцем в обМаркович і його товариші стали першопрохідцями в осво- ласті з впровадження колективного підряду. Наступні п’ять
єнні нових для інституту професій економіста та бухгалтера. років займався цими питаннями на рівні району — як перЗазначає, що навчання в інституті було надзвичайно ціка- ший заступник начальника Новомиргородського управвим. Високоінтелектуальна група економістів за успішністю ління сільського господарства. Вже в незалежній Україні,
завжди посідала перші місця, а в 1980 р. студенти навіть з 1990 р. розбудовував та очолив нову для всіх ринкову деротримали путівку на безкоштовну екскурсію в м. Ленінград. жавну структуру в районі — податкову інспекцію. Протягом
«Землеробство», «Рослинництво» та «Ґрунтозавство» 2000–2005 рр. обіймав посаду директора Капітанівського цудля В. М. Побережця не були новиною. Найцікавіше поча- крового заводу, а потім, до 2014 р., був заступником голови
лося із вивчення спеціальних дисциплін: «Наукова орга- Новомиргородської райдержадміністрації.
нізація праці», «Управління виробництвом», «Економіка
Сьогодні В. М. Побережець має невелике фермерське
господарства»,«Статистика»,«Бухгосподарство — «Світоч ВП»,
галтерський облік».
сферою діяльності якого є вироУ студентські роки активно защування кукурудзи, соняшнику,
ймався спортом: грав за інститутпшениці, ячменю та сої.
ську волейбольну команду, виступав
Щасливий у шлюбі. Дружина
за інститут в команді п’ятиборців
Ірина Вікторівна — теж випускниця
і навіть у 1978 р. виборов ІІ призове
УСГІ, здійснює бухгалтерський
місце на союзних змаганнях серед
облік у господарстві. Дружина є
сільгоспвишів СРСР.
міцною опорою свого чоловіка
Із великою пошаною згадує
упродовж всього спільного життя.
дорогих викладачів: Анатолія ФеПодружжя виховало двох синів
доровича Бурика, Любов Федоі доньку. Вже дідусь і бабуся — радірівну Бурик, Леоніда Йосиповича
ють спілкуванню з трьома онуками,
Бурляя, Петра Олексійовича Анвпевнені, що в майбутньому їх потіЗ одногрупниками в день святкування
30-річчя економічного факультету
дреєва, Наталію Уварову, Тетяну
шать більше малят.
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