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Н

ародився 24 квітня 1956 р. в с. Копенкувата Новоархангельського району Кіровоградської області.
Батько, Попелюх Іван Кирилович (1930 р. н.),
мати, Попелюх Галина Пилипівна (1929 р. н.), світла їм
пам’ять. Батьки змалечку прищепили хлопцеві любов до
села, природи, української землі, шанобливе ставлення до
людей праці. Тому довго обирати майбутню професію йому
не довелося. Після закінчення школи в 1977 р. юнак вступає
на агрономічний факультет УСГІ. Перебування в цьому навчальному закладі окреслило майбутні орієнтири його подальшого професійного зростання.
Свій трудовий стаж Юрій Іванович розпочав після
закінчення інституту в 1982 р. головним агрономом
колгоспу ім. Котовського Добровеличківського району Кіровоградської області. Це була цікава й відповідальна робота,
яка приносила задоволення й вимагала ґрунтовних знань
з агрономії та вміння спілкуватися з людьми й бажання почути їх. У 1984 р. його обирають головою колгоспу «Зоря
комунізму» с. Карбівка Добровеличківського району Кіровоградської області, а з 1994 р. — головою КСП «Зоря». З 2000 р.
працює на посаді директора СТОВ «Агрофірми Зоря».
Ю. І. Попелюх — вимогливий та принциповий керівник.
Він поважає своїх підлеглих, уміє слухати та завжди враховує
особисту думку працівників. Чесність та порядність — ось
критерії, якими керується у своїй діяльності директор. Не
байдужий Юрій Іванович і до культурної спадщини нашого
народу. У 2007 р. він став ініціатором та головним спонсором проведення фестивалю української пісні та танцю «Степограй» в с. Карбівка.
За вагомий внесок у розвиток с. Карбівка та Добровеличківського району нагороджений багатьма нагородами та
пам’ятними знаками районної та обласної державних адміністрацій, районної ради та інших установ.
Постійний зв’язок підтримує Ю. І. Попелюх з рідним
навчальним закладом, відвідує щорічні зустрічі випускників,
збереглися теплі стосунки з викладачами. Для студентів на
базі товариства «Агрофірма Зоря» проводить практичні семінари та демонстрації, а також Дні поля. Не пориває дружніх стосунків із товаришами, з якими заприятелював у стінах
Уманського національного університету садівництва, підтримує контакти з іншими випускниками вишу, які працюють
в аграрному секторі.

Проте його життя — не тільки робота. Юрій Іванович
має багато хобі. Одне з них — українська старовина та народні традиції. Тому він захоплюється вивченням історії та
побуту с. Карбівка, створив хату-музей з домашніми предметами, а також зібрав техніку для обробітку землі та сівби
ХІХ сторіччя. А ще займається виробництвом екопродукції
(сир, молокопродукти французьких кіз).
Вільного часу в Юрія Попелюха обмаль. Коли випадає
можливість, вибирається на рибалку. Головне не улов, а побути на природі, зарядитися її енергією. Не байдужий і до
тваринного світу рідного краю. Юрій Іванович створив зоопарк як із місцевими, так і привезеними птахами та звірами.
Має щасливу й дружну сім’ю. Його дружина, Світлана
Василівна (1958 р. н.), — чудова, добра та надійна порадниця
в житті, працює завідувачем місцевого дитячого садочка.
Виховали двох чудових синів, які продовжили батьківську
традицію — навчання в Уманському аграрному університеті.
Олександр (1979 р. н.) закінчив УНУС у 2001 р. за спеціальністю «Бухгалтерський облік та аудит», а Сергій (1986 р. н.) —
у 2008 р. за спеціальністю «Менеджмент організацій».
Обидва працюють в аграрному бізнесі.
Життєве кредо Ю. І. Попелюха: «Постійно створюю
із задоволенням зручні та комфортні умови для працівників товариства».
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Юрій Іванович у родинному колі

