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Н

ародився 3 лютого 1965 р. в с. Федорів
ці Барвінківського району Харківської об
ласті. Батьки, Микола Сидорович та Євге
нія Іванівна, — пенсіонери, все життя пропрацювали
в сільськогосподарській галузі. Змалечку привчали
сина до роботи, були переконані в тому, що людина на
роджується, щоб бути щасливою, чого й бажали своє
му хлопчику.
Малий Сашко був надзвичайно допитливою та енер
гійною дитиною, мав багато різних захоплень, та неаби
яку цікавість у нього викликали автомобілі. Здобувши
загальну середню освіту, постав перед вкрай складним та
відповідальним вибором у житті кожної людини — вибо
ром майбутньої професії. На той час О. М. Азацький був
впевнений, що хоче працювати саме у транспортній га
лузі своєї країни, тому, довго не вагаючись, вирішив по
дати документи в Харківський автомобільно-дорожній
інститут.
У 1982 р. вступив на автомобільний факультет ХАДІ
за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господар
ство». З 1984 до 1986 р. служив у лавах Збройних сил
СРСР на посаді старшого укладника парашутів, отримав
військове звання молодшого сержанта. У 1989 р. став ви
пускником Х
 АДІ.
Олександр Миколайович зазначає, що також на ви
бір професії та вишу вплинули їхня престижність. Він
щиро вдячний викладачам альма-матер — майстер
ним фахівцям, справжнім професіоналам своєї справи,
які допомогли ще зовсім юним, але надзвичайно обда
рованим студентам стати висококваліфікованими спе
ціалістами.
Із жовтня 1989 до квітня 2012 р. працював у Держав
ній автомобільній інспекції МВС України на посадах ін
спектора Куп’янського МРЕВ ДАІ УМВС Харківської
області та МРЕВ-1 ДАІ УМВС м. Харкова, державто
інспектора, старшого державтоінспектора, заступника
начальника відділу, начальника відділу, заступника на
чальника УДАІ ГУМВС України в Харківській облас
ті. Наполеглива, самовіддана та цілеспрямована пра
ця дала свої результати — О. М. Азацькому у різні роки
було присвоєно спеціальні звання працівників органів
внутрішніх справ України, зокрема такі: старшина, лей

тенант, старший лейтенант, капітан, майор, підполков
ник, полковник. Нагороджений численними відзнаками
МВС України.
Із квітня 2012 р. й до сьогодні працює заступником
директора з оперативного управління підприємством
у ДП завод «Електроважмаш».
Олександр Миколайович має три вищі освіти, які
здобував у таких ВНЗ нашої держави: Харківський
автомобільно-дорожній інститут, Харківський націо
нальний університет внутрішніх справ та Харківський
інженерно-економічний університет.
О. М. Азацький тримає руку на пульсі життя альмаматер. За часів роботи у ДАІ постійно співпрацював
з рідним вишем. Головно це виявилося в тому, що підго
товку спеціалістів з організації дорожнього руху та до
рожнього нагляду здійснював ХАДІ. Було надано прак
тичну допомогу в підрахунку транспортних засобів на
перехрестях у годину пік та у розрахунку часу фаз світ
лофорів. Також Олександр Миколайович наголошує на
тому, що випускники ХАДІ є конкурентоспроможними
та затребуваними на ринку праці. Нині проектування
і будівництво нових доріг в місті та області здійснюєть
ся саме за їхньою участю. В планах керівництва Харків
ської області є актуальні проекти, реалізація яких стане
значним кроком у розвитку дорожньої інфраструктури
України.
У вільний час любить займатися спортом, є відда
ним шанувальником футболу. Вважає, що активний спо
сіб життя є неодмінною запорукою здоров’я — тілесного
та духовного, адже, як каже українська народна мудрість,
«У здоровому тілі — здоровий дух!»
Має чудову сім’ю. Разом із дружиною виховав двох
прекрасних дітей. Донька здобула науковий ступінь кан
дидата юридичних наук, працює в суді. Син навчається
у ХНАДУ, професійно займається футболом, є гравцем
ФК «Динамо Київ». На радість дідусеві ростуть два ону
ки — один у цьому році йде в перший клас, другий є ви
хованцем дитсадку.
Життєвим кредо Олександра Миколайовича стали
такі слова: «Ніколи не бійся приймати рішення, не ва
гайся у його слушності, якщо вибір за тобою — зроби
його, і це в будь-якому випадку буде правильно».
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