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Н

ародився 28 січня 1963 р. в с. Куйбишеве Ново
одеського району Миколаївської області. У 1965 р.
сім’я переїхала на Черкащину, а дитячі роки Юрія
промайнули на Уманщині.
Батько, Михайло Іванович, — технік-механік. Майже
30 років пропрацював у НДГ «Родниківка» УСГІ, з них
25 років завідував гаражем. Мати, Софія Арсентівна, —
агроном-полевод. Більш ніж 25 років присвятила роботі.
Навчаючись у школі, під час літніх канікул брав участь у роботах із сортових і видових прополок зернових культур, на
виробничій практиці працював помічником комбайнера,
механізатором.
У 1978–1982 рр. Ю. М. Струмінський був студентом
Уманського технікуму механізації сільського господарства. Після закінчення з відзнакою технікуму обіймав посаду інженера-комплектувальника в Уманському районному
підприємстві «Сільгосптехніка». Восени 1982 р. був призваний в армію, де служив у повітряно-десантних військах.
У 1985 р. вступив на агрономічний факультет УСГІ. Неодноразово брав участь у республіканських олімпіадах з хімії, фізіології рослин і рослинництва. Протягом навчання
був комсоргом курсу. В 1989 р. з відзнакою закінчив інститут.
Цікаві спогади студентства пов’язані з дорогими викладачами. Насамперед згадує декана М. В. Недвигу,
зокрема його крилаті слова до студентів: «Ви з якого
агрофакультету?»
Фахову діяльність розпочав у 1990 р. За направленням
працював у колгоспі імені Леніна с. Ліщинівка Христинівського району Черкаської області. У 1991 р. перейшов на
роботу в альма-матер завідувачем відділу первинного насінництва, головне завдання якого — розмноження і впровадження у виробництво на території Черкаської області
нових перспективних сортів зернових культур, гібридів кукурудзи і картоплі.
За сумісництвом обіймав посаду старшого наукового співробітника в лабораторії селекції і насінництва кукурудзи (під керівництвом д-ра с.-г. наук, проф.,
зав. каф. генетики, селекції та насінництва І. П. Чучмія).
Результатом роботи стало створення самозапильних
ліній для нових гібридів кукурудзи. Є співавтором сортів
кукурудзи «Петрівський-168СВ» і «Кий-250СВ», занесених до Державного реєстру сортів рослин.

У 2003 р. при університеті заснували науково-дослідну
станцію, де Юрій Михайлович завідував відділом рослинництва, а з 2006 р. був директором станції.
У 2008 р. вирішив працювати у відділі продажу
насіння швейцарської компанії — ТОВ «Сингента».
З 2011 р. дотепер очолює територіальний підрозділ відділу продажу «Центр Черкаси», що займається поширенням інноваційних агротехнологій від
компанії «Сингента».
Значну роль у житті Ю. М. Струмінського відіграв Уманський сільськогосподарський інститут, де він не лише здобував вищу освіту, а й присвятив 17 років роботи на різних
посадах. Особливо пишається тим, що мав честь довгий
час працювати із проф. І. П. Чучмієм — знаним селекціонером в Україні і за кордоном, автором понад 30 гібридів кукурудзи. Видатний учений є лауреатом Державних
премій Української РСР (1982) та СРСР (1986) в галузі науки і техніки, премії Президії Академії наук України імені
В. Я. Юр’єва (1993).
З альма-матер підтримує тісні зв’язки: організовує традиційні зустрічі випускників агрономічного факультету
1989 р. у стінах УНУС, виступає перед студентами на різних конференціях і в гуртках.
Головне хобі Юрія Михайловича — спорт. Ще з дитячих років захоплюється футболом, був чемпіоном і призером районних та обласних змагань. Під час навчання
в інституті грав за збірну команду вишу, під керівництвом викладача кафедри фізкультури В. І. Пучка його
команда вперше посіла ІІ місце серед команд сільськогосподарських ВНЗ України. Активний футболіст і сьогодні.
Останнє досягнення в 2018 р.: грав у складі команди ветеранів 50+, яка виграла Кубок України і посіла І місце
в Чемпіонаті України (перша ліга) з футзалу у віковій категорії 50+.
Щасливий сім’янин. Дружина, Юлія Володимирівна,
також закінчила УСГІ (економічний факультет), у студентські роки вони познайомились і одружились. Подружжя
виховало двох дітей. Син Віталій є випускником агрономічного факультету Уманського національного університету садівництва, працює в насінницькій фірмі «Євраліс». Донька
Катерина — студентка Національного університету «Львівська політехніка».
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