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Олег Робертович
Випускник
факультету ветеринарної медицини (1992)
В. о. начальника Головного управління
Державної служби України з питань
безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів
в Миколаївській області

О

лег Робертович Калнаус народився 6 лютого
1967 р. в с. Давидів Брід Великоолександрівського
району Херсонської області в родині ветеринарів. Батько, Роберт Якович Калнаус, 08.07.1942 р. н., закінчив Цюрупинський ветеринарний технікум, Одеський
сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Ветеринарія» та Херсонський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Зоотехнік». Працював у колгоспі
імені Суворова Великоолександрівського району Херсонської області головним ветеринарним лікарем господарства. Мати, Тамара Федорівна Калнаус, 23.04.1942 р. н.,
також закінчила Цюрупинський ветеринарний технікум
і до 2014 р. завідувала Давидово-Брідською ветеринарною
дільницею. Власне, з батьків Олега Робертовича і розпочалася велика династія ветеринарів Калнаусів. У 1981 р.
до Одеського сільськогосподарського інституту вступає
брат Олега Робертовича — Володимир, який після закінчення вишу в 1986 р. також отримує кваліфікацію лікаря
ветеринарної медицини.
Після школи О. Р. Калнаус за направленням господарства та військкомату навчався в Новокаховській автошколі ДТСААФ, закінчивши яку, працював водієм
у колгоспі ім. Суворова Великоолександрівського району Херсонської області. У 1985–1987 рр. служив у лавах Радянської армії.
Демобілізувавшись, О. Р. Калнаус на продовження
сімейних традицій вступає на перший курс Одеського

Колегія в Головному управлінні ветеринарної медицини
в Миколаївській області, 2015 р.

сільськогосподарського інституту (нині — ОДАУ), на
факультет ветеринарної медицини. Навчання дається
юнакові легко. У цей же час поруч із ним вчиться і його
майбутня дружина — Марина Олександрівна. Після закінчення вишу обидва отримують кваліфікацію лікаря
ветеринарної медицини.
З 1992 р. О. Р. Калнаус працює ветеринарним лікарем
у радгоспі «Широкий» Снігурівського району Миколаївської області, а з 1994 р. — головним ветеринарним лікарем господарства.
У 1996 р. обіймає посаду головного ветеринарного лікаря Снігурівського району, головного державного інспектора Снігурівського району.
В 2005 р. Олег Робертович Калнаус був переведений
в управління ветеринарної медицини в Миколаєві на
посаду начальника управління.
В 2011 р. призначений на посаду начальника головного управління ветеринарної медицини в Миколаївській області і головного державного інспектора
ветеринарної медицини Миколаївської області.
В 2016 р. у зв’язку з реорганізацією служби О. Р. Калнаус був призначений на посаду заступника начальника
Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області.
Нині Олег Робертович Калнаус працює в. о. начальника Головного управління Державної служби України
з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Миколаївській області.
Олег Робертович має велику родину. Разом із дружиною Мариною Олександрівною вони виховали двох
дітей, які продовжили династію і також стали ветлікарями. Син Олександр разом зі своєю дружиною Іриною з 2006 до 2013 р. навчалися в Білоцерківському
національному аграрному університеті за спеціальністю
«Ветеринарна медицина», та обидва здобули ступінь магістра. 3 2009 р. у цьому ж виші навчалася і донька Олега
Робертовича та Марини Олександрівни — Катерина, яка
успішно закінчила його в 2014 р. за спеціальністю «Ветеринарна медицина».
Олег Робертович багато часу віддає роботі, проте,
коли випадає вільна хвилина, любить посидіти біля озера
з вудкою в руках або поблукати лісом у пошуках грибів;
час від часу разом із друзями ходить на полювання.
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