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Н

ародився 4 березня 1968 р. в с. Степове Роздільнянського району Одеської області в сім’ї селянина. Батько й мати прищепили синові любов до
праці, постійно наголошуючи, що земля — це єдине джерело багатства і лише сільське господарство примножує
його. Також рідні навчали сина, що життя є безперервним
процесом саморозвитку, тому варто збагачувати розум
знаннями, а серце облагороджувати добрими справами.
Зважаючи на батьківські поради, а також на власні
життєво-фахові орієнтири, після закінчення школи
О. В. Гладун вирішив стати аграрієм. Так, наполегливий
і цілеспрямований юнак вступив до Сільськогосподарського ПТУ № 63, яке закінчив з відзнакою.
В армії Олег Володимирович служив на таджицько-
афганському кордоні. Після демобілізації працював вантажником у садовій бригаді радгоспу, де й зародилося
прагнення стати студентом ОСГІ. Водночас О. В. Гладун працював інструктором з водіння при інституті, де
навчив багатьох хлопців та дівчат механічного й агрономічного факультетів кермувати автомобілем. Велику подяку висловлює майстерним викладачам альма-матер.
З особливою теплотою згадує першого декана Ф. Н. Грідіна — чоловіка зі щирим серцем, який надзвичайно доброзичливо ставився до студентів.
З дитинства мріяв бути бригадиром садівничої бригади, і вже після закінчення інституту здійснилося бажання О. В. Гладуна. Згодом він обіймав посаду головного
агронома, а в 1998 р. очолив радгосп-завод «Степовий».

Олег Володимирович у родинному колі

Радгосп належав до об’єднання Одесавинпром, де
працювали приблизно 400 робітників. Підприємство
було в занепаді, кредиторська заборгованість перевищувала його балансову вартість. Олегу Володимировичу
на той період навіть не виповнилося 30 років. Він став
наймолодшим директором сільськогосподарського підприємства в районі, але, незважаючи на вік, виявив неабиякі організаторські й управлінські здібності. Завдяки
ефективній діяльності керівника вдалося виплатити
зарплатну та кредиторську заборгованість і зробити підприємство прибутковим.
У 2000 р. радгосп було реорганізовано в ТОВ «Степове». Сьогодні воно займається вирощуванням зернових,
технічних і кормових культур, а також виноградарством,
садівництвом і вівчарством. У розпорядженні товариства — понад 2000 га земель.
За високі показники підприємства Олега Володимировича неодноразово нагороджували грамотами та
подяками, серед яких Грамота Міністерства аграрної політики України.
Окрім того, ТОВ «Степове» активно співпрацює
з Лиманським професійним аграрним ліцеєм. Студенти
щорічно проходять практику на підприємстві, вивчають основи сільськогосподарської роботи, зокрема, навчаються кермувати сільськогосподарськими машинами
безпосередньо під час посіву та збирання врожаю.
Також Олег Володимирович у 2003 р. здобув другу
вищу освіту в НАДУ при Президентові України, отримавши ранг державного службовця.
У 2005 р. був обраний головою Степової сільської
ради. Його неодноразово обирали депутатом районної
ради, де очолює комісію з аграрних і земельних питань.
Дружина, Світлана Іванівна, теж є випускницею ОСГІ,
закінчила економічний факультет цього вишу в 1996 р., сьогодні обіймає посаду головного бухгалтера в ТОВ «Степове».
Подружжя виховує двох синів: В’ячеслав закінчив факультет менеджменту ОРІДУ НАДУ при Президентові України;
Дмитро — ще студент. Щасливий дідусь онука Давіда.
У вільний від роботи час О. В. Гладун полюбляє збирати раритетні автомобілі, а також подорожувати, відкривати для себе нові місця.
Життєве кредо: «Бути чесною людиною і поважати
людей праці».
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