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Н

ародився 16 січня 1951 р. в с. Сагайдак Красноокнянського району Одеської області в сім’ї
Володимира Купріяновича та Марії Мойсеївни
Олійників. Ще дитиною в майбутньому мріяв працювати з тваринами, яких любив усім серцем.
Військову службу проходив у суворих умовах
1969–1972 рр. в Чорноморському морському флоті на
крейсері «Ворон».
Вищу освіту Ігор Володимирович здобував упродовж
1973–1979 рр. на зооінженерному факультеті Одеського
сільськогосподарського інституту. Активний і перспективний студент з відзнакою закінчив IV і VI курси цього вищого
навчального закладу. Особливі успіхи мав за напрямом птахівництва, тому після завершення навчання був направлений на посаду директора Кілійської інкубаторної станції.
Протягом 1982–1990 рр. І. В. Олійник працював заступником голови колгоспу «Україна». Впродовж
1990–2000 рр. висококваліфікований фахівець обіймав
посаду голови колгоспу «Трудове».
З 2001 р. до сьогодні Ігор Володимирович — директор Кілійського комбікормового заводу. Успішний
фермер-підприємець, разом із дружиною, Наталією Федорівною, заснував Сільськогосподарське фермерське
господарство «Олійник».

Нагороджений медаллю «Ударник одинадцятої
п’ятилітки» (1984). Читав лекції молоді з виховної роботи. Активно боровся, виступаючи на пленумах районного комітету, щоб не закривали українські школи.
Був виключений з партії за націоналізм та любов до
України.
І. В. Олійник зазначає, що велику роль у його
житті відіграв Одеський сільськогосподарський інститут. Дружні випускники зооінженерного факультету
1979 р. і досі спілкуються, постійно організовують зустрічі. Останні два роки зустрічалися на березі річки Буг
у м. Первомайському Миколаївської області.
У вільний час Ігор Володимирович читає книги, має
чималу домашню бібліотеку. Перечитав всі твори Еміля
Золя. Улюблена книга цього романіста — «Земля».
Найдорожчий життєвий скарб І. В. Олійника — велика дружна родина. Разом із дружиною, Наталією
Федорівною, виховав доньку Оксану та двох синів: Володимир закінчив економічний факультет Одеського
державного аграрного університету, а Олег — агрономічний та економічний факультети цього ж вищого
навчального закладу. Ігор Володимирович є щасливим
дідусем п’ятьох прекрасних онуків.
Життєве кредо: «Щедра рука не зубожіє».

Випускники 2 групи зооінженерного факультету 1978 р.
з викладачем Ю. Толокольніком

Виступ із нарисами по дипломній роботі,
1977 р.
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