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Н

ародився 6 жовтня 1988 р. в с. Шевченкове Кілійського району Одеської області в родині досвідчених господарів — Ігоря Володимировича
та Наталії Федорівни Олійників. Батько та мати Олега
заснували й успішно керували сільськогосподарським
фермерським господарством.
Визначальним чинником вибору свого освітньо-
фахового шляху Олег Олійник називає безмежну любов
до землі, яку йому змалку прищепили тато й мама. Олег
Ігоревич щиро мріяв і мав чіткий намір зробити власний
внесок у розвиток аграрної галузі України, значно покращити наявний стан справ у сільському господарстві.
Він переконаний, що ця сфера діяльності надзвичайно
прибуткова й перспективна, прагнув надати людям стабільну роботу з високою заробітною платнею, а також
можливостями кар’єрного зростання.
Головним аргументом зазначених переконань Олег
Ігоревич називає щедру українську землю — родючі
чорноземні ґрунти, що становлять 9% світових запасів і 30% — європейських. Загалом, у світі ґрунтів цього
виду налічують до 300 млн га. В Україні ж використовуть
приблизно 24 млн га чорноземів. Отже, аграрний потенціал — величезний.
Олег Олійник з дитинства брав активну участь у всіх
виробничих процесах фермерського господарства. Коли
закінчив середню загальноосвітню школу, вирішив
вступати до сільськогосподарського вищого навчального закладу. Так, упродовж 2005–2010 рр. навчався на

Дослідне поле для виконання дисертаційної роботи «Продуктивність
сортів рису залежно від агротехніки вирощування в умовах
придунайської низовини», СВК «Маяк», м. Кілія, Одеська обл., 2014 р.

агрономічному факультеті Одеського державного аграрного університету. Протягом 2010–2012 рр. був студентом економічного факультету альма-матер. Студентство
Олег Ігоревич вважає золотою порою свого життя. Найяскравішою особистістю, його улюбленим викладачем є
Віктор Якович Щербаков, з яким пов’язано чимало хороших спогадів університетського періоду. Цей талановитий
педагог захоплено висвітлював юнакам і дівчатам надзвичайно важливу дисципліну — «Рослинництво», закликав
усім серцем любити Українську державу, підіймав студентський дух, завжди мав гарний настрій, власним прикладом
надихав студентів безперервно самовдосконалюватися.
Після закінчення Одеського державного аграрного
університету Олег Олійник, успадкувавши батьківську
справу, продовжив працювати в сільському господарстві,
розвивав нові напрями роботи господарства. Заснував
власний бізнес у агросфері, й сьогодні обіймає посаду директора ПП «Транс Трейд Сервіс». Олег Ігоревич займається постійним впровадженням інноваційних технологій
у сільському господарстві, вдосконаленням технологій
вирощування зернових культур, технічною розбудовою
підприємства, налагодженням процесів виробництва.
Визначальну роль у житті Олега Олійника відіграв Одеський державний аграрний університет, зокрема у цьому виші він познайомився з людьми, які
надалі стали вірними друзями й надійними бізнесовими
партнерами.
Нині Олег Ігоревич тримає руку на пульсі життя
альма-матер, зокрема активно співпрацює з викладачами кафедри рослинництва та селекції, підтримує постійний зв’язок з одногрупниками. Усім педагогам
рідного вишу висловлює велику подяку за міцні знання,
уміння та навички, які стали неодмінними запоруками
його успіху на професійній ниві.
Захоплення Олега Олійника — подорожувати та вивчати країни, нові культури, мови, звичаї, побут народів.
Щасливий сім’янин. У планах — велика родина.
В сім’ї Олега Ігоревича випускниками Одеського державного аграрного університету є: батько, Ігор Володимирович (зооінженерний факультет), і брат, Володимир
Ігоревич (економічний факультет).
Життєве кредо: «І багатство, і бідність — це плоди
наших думок».
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