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ародився Ігор Вячеславович 9 листопада 1976 р. в

м. Запоріжжя. Вирішивши продовжити справу батька, Вячеслава Дмитровича Гаха, який більшу частину
трудового життя пропрацював у дорожній галузі, вступив до Національного транспортного університету, який закінчив у 1999 р.
за спеціальністю «Інженер з організації і безпеки дорожнього
руху». Київ зачарував молодого запоріжця, тому після закінчення університету він вирішив залишитися у столиці, де й розпочав трудову діяльність дорожника. Упродовж 1999–2000 рр. працював інженером з охорони праці і техніки безпеки та інженером
1-ї категорії з безпеки руху в ШЕД № 638 і ШЕД № 639, з 2000 до
2002 р. — провідним спеціалістом відділу ремонтів та утримання автомобільних доріг, а згодом — відділу розвитку та функціонування в Управлінні автомобільних доріг України Укравтодору.
Професіоналізм і завзяття молодого фахівця не лиши
лися поза увагою керівництва, тож у 2002 р. І. В. Гаха було
призначено заступником директора ДП «Чернівецький обл
автодор», а з 2003 до 2004 р. він був заступником началь
ника Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області з
експлуатації автомобільних доріг.
У 2004 р. Ігор Вячеславович здобув кваліфікацію магіст
ра з будівництва за спеціальністю «Автомобільні дороги та
аеродроми» в Харківському національному автомобільнодорожньому університеті. А за два роки закінчив також магі
стратуру Національної академії державного управління при
Президентові України.
Продовжив роботу в Київському обласному дорожньому
управлінні, де з 2006 до 2008 р. працював начальником відділу
з експлуатаційного утримання автомобільних доріг та началь
ником виробничо-технічного відділу. В 2008 р. призначений на
чальником відділу проектування та будівництва Служби авто
мобільних доріг у Київській області, в 2010 р. — за переведенням
першим заступником начальника Служби автомобільних доріг
у Харківській області. А з 2012 р. до сьогодні працює начальни
ком Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області.
Ігор Вячеславович Гах вважає, що в Україні є два виші,
які дають бездоганну освіту в дорожній галузі, і йому випа
ло неабияке щастя закінчити обидва. Саме знанням, які здо
був у НТУ та ХНАДУ, а також власному ентузіазму й напо
легливій праці він завдячує своїм кар’єрним зростанням. Як
керівник молодий, творчий і незаангажований, Ігор Вячесла
вович стежить за новими тенденціями в галузі, постійно вво
дить інновації. А колеги та підлеглі поважають його за відда
ність улюбленій справі та толерантність.
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ародився 12 квітня 1971 р. у смт Новомиколаїв
ка Запорізької області. Батько, Анатолій Олексі
йович Писанко, — знаний на Запоріжжі дорож
ник, заслужений будівельник України, кандидат технічних
наук і академік Транспортної академії України. Він прой
шов звитяжний трудовий шлях від майстра тресту «Бер
дянськбуд» БУ-7 до начальника Запорізького управління
з будівництва, ремонту і експлуатації автомобільних до
ріг (1982–2003), а згодом начальника Служби автомобіль
них доріг у Запорізькій області (2003–2005). Це й зумовило
професійний вибір Євгена Анатолійовича, який мав хоро
ший приклад для наслідування та змалку добре знав галузь.
У 1994 р. Є. А. Писанко здобув фах інженера-буді
вельника в Запорізькому індустріальному інституті,
в 1996 р. — спеціальність «Економіка підприємництва»
у Запорізькій державній інженерній академії. А в 2004 р.
він закінчив Харківський національний автомобільнодорожній університет, отримавши диплом магістра з бу
дівництва автомобільних доріг та аеродромів.
Трудову діяльність Євген Анатолійович розпочав
у 1987 р. на посаді слюсаря-електрика Новомиколаївсько
го районного ШРБУ № 76 Запорізького облавтодору. Впро
довж 1994–1999 рр. був інженером Дирекції автомобільних
доріг в Запорізькій області; в 1999–2003 рр. — головним ін
женером ТОВ «Ремшляхбуд». Згодом працював на різних
керівних посадах у філіях і підрозділах ВАТ ДАК «Автомо
більні дороги України» в Києві та Запоріжжі.
А з серпня 2014 р. Євген Писанко — директор ДП «За
порізький облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги
України», яке здійснює роботи з обслуговування та ремон
ту мережі автодоріг протяжністю майже 7 000 км, з яких
1 865 км припадає на шляхи державного значення. До
структури підприємства входять десять райавтодорів і чо
тири дорожньо-експлуатаційні дільниці.
Євген Писанко переконаний, що в дорожній галузі му
сять працювати люди, які не відступають перед трудно
щами, мають сили та бажання зберегти дороги. Запорізькі
дорожники пишаються тим, що є «великою нацією дорож
ників», адже в дорожньому господарстві краю працює ба
гато поколінь батьків і дітей.
Як далекоглядний керівник, Є. А. Писанко керується
«золотим правилом»: якісна робота вимагає максималь
ної віддачі та наполегливості, тому мусить приносити за
доволення.
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