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Н

ародився 14 квітня 1979 р. в с. Товста Городищенського району Черкаської області в сім’ї працівників сільського господарства. Батько, Петро
Іванович, — агроном за фахом. Мати, Катерина Максимівна, — зоотехнік.
Як і більшість хлопчаків, у дитинстві Юрко мріяв
про кар’єру військового. Але, починаючи з восьмого класу,
його вподобання змінювалися — юнака вражав приклад самовідданої роботи батька-агронома.
Іншими впливовими факторами вибору свого професійного шляху Ю. П. Галасун називає ймовірну генетичну
пам’ять. Зауважує, що тяга до землі зумовлена тим, що його
діди та прадіди були селянами, а особливо родина по батьковій лінії, яка до революції 1917 р. мала власну землю до
70 га та фруктовий сад.
Після закінчення з відзнакою дев’яти класів Товстівської середньої школи, у 1994 р. вступив на агрономічний
відділ Тальянківського радгоспу-технікуму. Завершивши
навчання (також з відзнакою), у 1998 р. став студентом
ІІІ курсу агрономічного факультету на той час Уманської
сільськогосподарської академії.
Під час переддипломної практики на IV і V курсах працював у рідному селі — агрономом дільниці на сільськогосподарському підприємстві. За два місяці до кінця практики,
у серпні 2000 р. був призначений головним агрономом
цього господарства, яке обробляло 3500 га у с. Товста та ще
у двох сусідніх селах.
Отримавши червоний диплом про вищу освіту, Юрій
Петрович повернувся на малу Батьківщину, де обіймав посаду
головного
агронома.
У грудні 2001 р., успішно склавши
вступні іспити, став аспірантом
Уманського державного університету (кафедра агрохімії та ґрун
тознавства). Дисертацію на
здобуття наукового ступеня
кандидата
сільськогосподарських наук захистив за спеці
альністю «Агроґрунтознавство і
агрофізика».
Згодом працював асистентом рідної кафедри. Вже

з жовтня 2007 р. Ю. П. Галасун був головним агрономом
сільськогосподарського приватного підприємства в одному з сіл Черкаського району. Протягом 2009–2010 рр.
обіймав посаду радника президента Виробничо-комерційної фірми «Нафтоенерго», сфера діяльності якої — сільськогосподарське виробництво. Земельний банк компанії
складав 12 000 га.
У вересні 2010 р. перейшов працювати агрономомхіміком у ТОВ «Науково-виробнича фірма «Урожай»,
де відповідає за систему живлення культур на площі
80 000 га. Товариство є одним із лідерів сільського господарства України в галузі рослинництва. З 2006 р. входить
до групи підприємств вертикально-інтегрованого бізнесу
«ПАТ «Миронівський хлібопродукт». Основне завдання
компанії — вирощування зернових культур, що надалі використовують для виробництва комбікормів.
Юрій Петрович переконаний, що визначальну роль
у його особистісному становленні та формуванні високих
людських і професійних якостей відіграла Уманська сільськогосподарська академія. Він тримає руку на пульсі життя
альма-матер, зокрема періодично бере участь у заходах, які
проводять зі студентами агрономічного факультету. Так, на
різноманітних семінарах, засіданнях гуртків, днях відкритих дверей тощо залюбки ділиться набутим досвідом застосування передових технологій у виробничому процесі.
Має власну пасіку, захоплюється риболовлею та
збиранням грибів, любить подорожувати, відвідувати
історичні місця.
Дбайливий сім’янин. Разом із дружиною, Таїсією Анатоліївною, виховує сина Дмитра.
Життєве кредо Ю. П. Галасуна: «Ніколи не зупинятися,
йти вперед!»
З нагоди ювілею Уманського
національного університету садівництва Юрій Петрович усім
викладачам бажає міцного козацького здоров’я, довгих літ
життя, творчого натхнення, нових звершень у науковій та педагогічній роботі, старанних
і вдячних студентів!
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