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Н

ародився 2 червня 1951 р. в с. Ларинівка Новгород-Сіверського району Чернігівської області в сім’ї різноробочих — Івана Денисовича
та Ганни Митрофанівни. У дитинстві всім серцем полюбив чарівну природу рідного краю, землю, на якій зростав
щасливою дитиною. Цей фактор, а також бажання власними руками вирощувати сади та виноград стали визначальним під час вибору майбутньої професії М. І. Салуна.
Вищу освіту цілеспрямований юнак здобував протягом 1970–1975 рр. у величних стінах авторитетного та
престижного аграрного ВНЗ України — Одеського сільськогосподарського інституту. За роки навчання в цьому
виші активно займався громадською та комсомольською
діяльністю, був обраний комсоргом групи.
Викладачам із великої літери висловлює безмежну
подяку за цінний квиток у світ фахових досягнень. З особливою повагою відгукується про таких відомих талановитих педагогів, як завідувача кафедри овочівництва,
доц. Д. Б. Білика та завідувача кафедри виноградарства,
доц. К. А. Дудника. Ці особистості зробили чималий внесок у формування М. І. Салуна як висококваліфікованого
фахівця, надавши ґрунтовні знання з обраної професії.
Студентські роки, за словами Миколи Івановича, залишаться в його пам’яті на все життя, зокрема найкраще
запам’яталися будівельні бригади в Тюмені (Росія) і виїзди на практику до радгоспів.
В інституті М. І. Салун зрозумів, що обрав абсолютно правильний професійний шлях, а мудрі викладачі

прищепили йому істинну любов до роботи агронома.
Тож славний Одеський сільськогосподарський інститут
відіграв ключову роль у житті Миколи Івановича.
Після закінчення навчання молодий перспективний
спеціаліст розпочав трудову діяльність у рідному колгоспі. Обіймаючи різні посади, вкотре переконався, що
земля — його покликання. Так, значний період працював агрономом-овочівником на Чернігівщині, але постійно мріяв про вирощування винограду. В 1977 р. почав
працювати на Одещині. У 1979 р. М. І. Салуна призначили головним агрономом радгоспу «Виноградний»,
а в 1994 р. він став його директором. З 2000 р. дотепер
очолює ПП «Виноградний».
За роки ефективної роботи неодноразово отримував почесні грамоти, його відзначали за досягнення
в розвитку народного господарства, а також нагородили
бронзовою медаллю Виставки досягнень народного господарства. Крім того, брав активну участь у розвитку
села. Обирався депутатом місцевої та районної рад.
Своїм найголовнішим захопленням Микола Іванович називає улюблену роботу — вирощування винограду.
Велику підтримку в житті та праці щасливому
сім’янину надають кохана дружина Людмила й дорогі
доньки Оксана та Ірина, які закінчили Одеський державний економічний університет, отримавши повну
вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит».
Життєве кредо М. І. Салуна: «Чесність і добро
порядність».

Микола Іванович з одногрупниками, 1970 р.

Закінчення збирання врожаю, 2002 р.
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