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Н

ародився 25 листопада 1946 р. у м. Харків.
Батько, Олексій Степанович, працював на
чальником потяга на Південній залізни
ці, мати, Катерина Федорівна, — медиком у дитячій
лікарні.
У 1966 р., після закінчення Харківського автомо
більно-дорожнього технікуму, Георгій Олексійович ви
рішив продовжити навчання без відриву від виробни
цтва та вступив на вечірній факультет Харківського
автомобільно-дорожнього інституту за спеціальністю
«Автомобільний транспорт». Випускником ХАДІ він
став у 1972 р., здобувши фах інженера-механіка.
Із 1972 до 1973 р. проходив військову службу. А
з 1973 до 1999 р. Г. О. Гузненков працював начальни
ком відділу експлуатації, заступником директора Хар
ківського об’єднання автобусних станцій, начальником
групи координації автоелектротранспорту Харківсько
го міськвиконкому, заступником начальника Харків
ського обласного управління автомобільного транс
порту та заступником генерального директора ТВО
«Харківавтотранс».
Із 1999 р. Георгій Олексійович Гузненков очолює
Публічне акціонерне товариство «Харківське підпри
ємство автобусних станцій». Величезний досвід роботи
у сфері автомобільного транспорту та надзвичайні ор
ганізаторські здібності дали йому змогу не тільки збе
регти це підприємство, а й надати йому високих темпів
розвитку.
Під керівництвом Георгія Олексійовича створе
ний і плідно працює професійно підготовлений і згур
тований колектив. Із метою забезпечення надійної та
стабільної роботи підприємства в сучасних умовах,
його постійного та невпинного розвитку на теренах
ПАТ «Харківське підприємство автобусних станцій»
впроваджуються нові технологічні процеси роботи
автостанцій; удосконалюються форми та методи об
слуговування пасажирів; зміцнюються зв’язки з пере
візниками. Автостанційні тарифи в Харківській облас
ті є найнижчими в Україні, та попри це підприємство
постійно інвестує кошти в удосконалення матеріальнотехнічної бази. Так, на всіх автостанціях проведені зна
чні обсяги ремонтних робіт, вживаються комплексі

заходи із впровадження енергозберігаючих техноло
гій. Для цього здійснена заміна старих вікон на мета
лопластикові й алюмінієві; вдосконалені опалювальні
системи; під час ремонтних робіт будівлі автостанцій
утеплюються сучасними теплозберігаючими матеріа
лами. Аби пасажири почувалися комфортно, перебува
ючи на автостанції, на платформах встановлені навіси,
а в окремих приміщеннях — кондиціонери, вдоскона
лені системи вентиляції.
Уміння Георгія Олексійовича Гузненкова зазир
нути в майбутнє, його стратегічне мислення ста
ли дороговказом, каталізатором, який допоміг вчас
но спрямувати зусилля колективу підприємства на
впровадження в роботу автостанції сучасних техно
логій. Завдяки створенню автоматизованої систе
ми продажу квитків «Автовокзал» стало можливим
здійснення попереднього і поточного продажу авто
бусних квитків з будь-якої автостанції Харкова та
Харківської області, а також з інших міст України.
Для реалізації цього масштабного проекту всі авто
станції оснащені сучасною комп’ютерною технікою,
засобами комунікацій і високошвидкісними канала
ми зв’язку.
На підприємстві надають велику увагу підвищенню
кваліфікації працівників, зокрема підтримують тісний
зв’язок із Харківським національним автомобільнодорожнім університетом. Директор ПАТ «Харківське
підприємство автобусних станцій» Г. О. Гузненков
упродовж багатьох років був головою ДЕК універси
тету. А саме ПАТ «ХПАС» є постійною базою для про
ходження практики студентів 3–6 курсів факульте
ту управління та бізнесу і факультету транспортних
систем.
За багаторічну сумлінну працю, високий профе
сіоналізм, значний внесок у розвиток автомобільного
транспорту Георгію Олексійовичу Гузненкову присво
єно звання «Заслужений працівник транспорту». Він
нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів
України, почесними грамотами Міністерства тран
спорту України та Харківської обласної державної ад
міністрації. У 2011 р. Г. О. Гузненков обраний членомкореспондентом Транспортної академії України.
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