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Н

ародився 17 листопада 1973 р. в м. Києві в сім’ї вирощування рослин. Ігор Володимирович зауважує: «ФерВолодимира Макаровича та Галини Василівни. мерство — це стиль життя. Треба відчути своє покликання
Батько працював на мотоциклетному заводі, однак і цим займатися. Звісно, навчання в інституті також відіу 1977 р. вирішив вступати до сільськогосподарського інсти- грає важливу роль, адже дає цінні теоретичні знання, які
туту в м. Умані на факультет плодоовочівництва. Тому на- потім починаєш використовувати на практиці. Навчання
ступного року сім’я була змушена переїхати в с. Рижавка. в інституті глибоко посадило коріння знань з сільського госПісля закінчення УСГІ Володимир Макарович працював подарства, яке й сьогодні проростає в правильному напрямі,
агрономом у місцевому колгоспі, головою Рижавської сіль- інститут навчив «читати» природу, рослини».
ської ради. У 1987 р. очолив збитковий колгосп у с. Посухівці
Після закінчення вишу, в 1997 р. Ігор Володимирович
Уманського району. Завдяки його активній життєвій пози- працював бригадиром у колгоспі. Вже через два роки виції і безпосередній діяльності вдалося побудувати нову до- рішив заснувати власне фермерське господарство «Агророгу в селі, а також школу. Будівництво школи було справою люкс», яке очолює й нині. Підприємство спеціалізується на
життя Володимира Макаровича. Звісно, що грошей не виста- вирощуванні зернових і технічних культур.
чало, тому довелося взяти державний кредит, але він не зуСьогодні І. В. Подлєсний підтримує тісний зв’язок з однопинився і врешті односельці побачили нову будівлю школи, групниками, кожні п’ять років відвідує зустрічі випускників.
за яку вдячні і сьогодні. Активного розвитку набуло тварин- З його слів: «Приємно пройтися аудиторіями, коридорами
ництво й рослинництво.
альма-матер, згадати незабутні студентські роки, а особливо
Тож із дитинства І. В. Подлєсний перебував у аграрному дендропарк, що розташований поряд із навчальними корпусередовищі, неодноразово відвідував колгосп, де головував сами, — «Софіївку».
батько, цікавився проблемами вирощування різноманітних
Нагороджений Дипломом Міністерства аграрної полізернових і технічних культур. Очевидно,
тики та продовольства України (2015).
що вибір юнака вже був визначений остаСеред захоплень Ігоря Володимироточно — агрономія. Звісно ж, батьківські повича особливе місце посідає сільське госради не залишилися поза увагою, він також
подарство. Іноді любить полювати. Не
вирішив вступати до УСГІ.
обходить стороною і благодійну діяльУ 1990 р. хлопець успішно склав іспити,
ність, надає спонсорську допомогу на розставши студентом зазначеного інституту.
виток медицини, культури Уманщини.
Проте за рік був призваний до лав РадянДбайливий сім’янин. Разом із друської армії. Повернувшись через два роки,
жиною, Антоніною Миколаївною, вихоз новими силами продовжив навчання
вує сина Петра, який за прикладом дідуся
в інституті. З великою шаною згадує своїх
та батька також мріє займатися сільським
викладачів: професорів, деканів факульгосподарством і продовжити трудову дитету Миколу Васильовича Недвигу та Вонастію, започатковану Володимиром
лодимира Яковича Білоножка, доцентів
Макаровичем.
Петра Васильовича Костогриза («Основи
Із нагоди 175 річниці Уманського НУС
дослідної справи»), Володимира Івановича
І. В. Подлєсний щиро вітає усіх з ювілеєм
Невлада («Ґрунтознавство»), а також керівальма-матер. Бажає великих успіхів кожника дипломної роботи Зінаїду Мартинівну
ному з викладачів, здійснення жаданих
Грицаєнко. Практичні заняття в інституті
мрій, досягнення поставлених цілей, недопомогли цілеспрямованому студентові
змінної удачі й міцного здоров’я, ґрунВолодимир Макарович,
набути суттєвого досвіду, ознайомитися
товних знань і фантастичних відкриттів,
батько Ігоря Володимировича,
з онуком Петром
з цікавими та корисними технологіями
важливих перемог і щасливих подій!
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