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Н

ародилася 11 січня 1981 р. у м. Харкові. Батько,
Олександр Вікторович, працював інженером,
а мати, Лариса Іванівна, за фахом лікар. Росла
енергійною та допитливою дівчинкою, ще зі шкільних ро
ків виявляла лідерські здібності. З дитинства захоплюва
лася автомобілями, тому коли прийшов час обирати май
бутню професію, довго не вагалась — вирішила пов’язати
своє життя з автомобільним транспортом.
Одного разу Інна, будучи глядачем змагань із аеробі
ки в Українській інженерно-педагогічній академії, де на
вчалася її сестра Ірина, побачила виступ команди Хар
ківського автомобільно-дорожного інституту. Тоді у неї
з’явилася мрія — вступити до ХАДІ та стати кращим чле
ном команди з аеробіки.
Упродовж 1999–2004 рр. навчалася на факультеті
управління та бізнесу Харківського національного автомо
більно-дорожнього університету, який закінчила з відзна
кою. І. О. Грейнер брала активну участь у житті вишу: була
старостою групи, учасником КВК, а найголовніше — впро
довж декількох років була капітаном збірної команди уні
верситету з аеробіки та спортивної аеробіки. На міжнарод
них змаганнях серед країн СНД з аеробіки в 2002–2003 рр.
у м. Севастополі її команда посіла перше місце і кілька при
зових у різних напрямах. Завдяки перемозі на останньому
році навчання на міських змаганнях зі спортивної аеробіки
серед ВНЗ в категорії змішаних пар Інні Олександрівні вда
лося успішно завершити професійну кар’єру спортсменки.
У цьому величному виші вона здобула цінну базу
знань із менеджменту та маркетингу, які використовує
й сьогодні у своїй професійній діяльності. Саме вони до
помогли їй стати одним із провідних менеджерів компа
нії. Вона ще тоді запам’ятала цінну життєву пораду, сфор
мульовану століття тому видатним ученим Альбертом
Ейнштейном, до якої часто звертається й нині: «Серед
безладу знайдіть простоту; серед розбрату знайдіть гармо
нію; в труднощах знайдіть можливості».
Інна Олександрівна з великою радістю згадує свої
студентські роки. Заняття аеробікою і постійні виступи на
змаганнях різної складності загартували її характер, дали
відчути дух боротьби, сформували цілеспрямованість та
витривалість, навчили дотримуватися золотого правила
життя — завжди і скрізь перемагати.

Інна Олександрівна щиро вдячна майстерним та
ерудованим викладачам, щирим та сонячним людям,
сильним особистостям, які упродовж усіх років на
вчання були для юних студентів мудрими наставника
ми й порадниками: викладачу навчальної дисципліни
«Пристрій автомобіля» С. Я. Ходирєву, який зумів заці
кавити своїм предметом і дати міцні знання студентам;
завідувачу кафедри фізичного виховання Н. Ф. Курил
ку, тренерам О. Ю. Куриловій та М. Є. Акімовій, які на
вчили бути впевненими у своїх силах, завжди боротися
до кінця та ніколи не втрачати надію на перемогу. Вели
ке спасибі голові профкому В. І. Мощенку, який поспри
яв переведенню Інни Олександрівни за активну участь
у житті університету з контрактної на бюджетну форму
навчання.
І. О. Грейнер тримає руку на пульсі життя альма-матер.
Незважаючи на те, що життя розкидало по різних країнах
і контентах її любих і таких дорогих серцю одногрупників,
вони все ж спілкуються та зустрічаються. Є частим гостем
ХНАДУ. Обов’язково щороку, навесні, відвідує Свято пер
шокурсника. Кафедра фізичного виховання завжди запро
шує її як почесну суддю спортивних змагань з аеробіки.
Інна Олександрівна ще з університету доскона
ло знає будову автомобіля та прекрасно розуміється на
ремонті цього транспортного засобу. Таким нежіночим
умінням вона й підкорила серце свого чоловіка Андрія
Шевченка — директора СТО і автоелектрика від Бога.
Серед захоплень Інни Олександрівни — ландшафт
ний дизайн, фотографія та фітнес. Її улюблена дача ряс
ніє різнобарвною гамою найрізноманітніших рослин —
чарівного витвору природи, який часто є об’єктом уваги
її фотокамери. За допомогою фітнесу Інна Олександрів
на тримає «здоровий дух у здоровому тілі».
Має велику та дружню сім’ю. Мати, Лариса Іванівна,
прекрасна домогосподарка і майстерний кулінар навчи
ла й Інну Олександрівну цій витонченій справі. Старша
сестра Ірина — її духовний наставник, вірний друг і по
радник. Двоюрідна сестра Вікторія також є випускницею
ХАДІ — навчалася в цьому виші в 90‑х рр. на дорожньо
му факультеті.
Життєвим кредо Інни Олександрівни стали такі сло
ва: «Роби те, що любиш, і люби те, що робиш».
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