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Н

ародився 6 вересня 1971 р. у маленькому шахтар
ському містечку Зимогір’я, що на Луганщині. Ха
рактер та волю майбутнього начальника облавто
дору та нинішнього генерального директора комунальної
корпорації «Київавтодор» формували батьки, спорт та шко
ла, які заклали міцний фундамент для подальшого розвитку
та становлення Олександра Олександровича.
Для продовження навчання та отримання професії
«на все життя» цілеспрямований і дуже амбітний юнак
свідомо обрав один із найкращих технічних вишів ко
лишнього СРСР — Харківський автомобільно-дорожній
інститут, який закінчив спочатку за спеціальністю «Ав
томобілі та автомобільне господарство», а згодом — «Ав
томобільні дороги та аеродроми».
«Наша група була неймовірно дружньою і органі
зованою, як і весь курс. Ми завжди разом робили будьякі справи: вчилися, розважалися, ходили в турпоходи,
займалися спортом. Як наслідок — дружба на все життя.
А ще найкращі, найдосвідчені й найвимогливіші виклада
чі ХАДІ, вдячність та повага до яких переповнює всіх нас
до сьогоднішнього дня», — згадує О. Густєлєв.
Аби набути практичних навичок, Олександр Олек
сандрович ще під час навчання розпочинає роботу слю
сарем, потім — водієм. Пізніше, після навчання — механі
ком, а згодом і начальником автоколони.
Із 1998 р. О. Густєлєв починає працювати в дорожній га
лузі. У 2005 р. він став наймолодшим в Україні начальником
Служби автомобільних доріг. «Бажання зробити щось неймо
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вірне, колектив із його шаленою підтримкою, в якому виріс
як фахівець, робота до ночі й без вихідних, — згадує ті роки
О. Густєлєв. — І як результат: ліквідація чотиримісячної забор
гованості по виплаті заробітної плати півторатисячному ко
лективу, поновлення роботи заводу залізобетонних конструк
цій, організація додаткових виробництв, лобіювання і початок
фінансування та будівництва дороги в обхід обласного центру
(Луганська), проект якої довгі десять років «пилився» в шафі
тощо». Менш ніж за два роки підприємство посіло почесне
четверте місце серед усіх державних дорожніх підприємств
України після багаторічного передостаннього 25-го.
Пізніше Олександр Олександрович працював началь
ником КП «ПС ШРБУ» КК «Київавтодор», заступником
директора ДП «Укрдорінвест».
У 2011 р. О. Густєлєв став головою правління
ПАТ «Черкаський асфальтобетонний завод». Під його ке
рівництвом було відновлено роботу цього технічно і мо
рально застарілого дорожнього підприємства, підвищено
кількість і якість виконаних робіт і продукції, в рекордно
короткі строки побудовано найсучасніший асфальтобе
тонний завод ДС-168637УБ. Згодом згідно з висновками
Торгово-промислової палати України підприємство отри
мало звання «Лідер галузі».
У 2014 р. Олександр Олександрович повертається до
комунальної корпорації «Київавтодор» заступником гене
рального директора, а з квітня 2015 р. його призначено ге
неральним директором. Сьогодні колектив корпорації — це
3,5 тисячі осіб та 17 комунальних підприємств, що входять
до її складу. Перевагою корпорації, якій виповнилось 70 ро
ків, є не лише високі технічні можливості, а й багаторічний
досвід роботи у сфері будівництва, реконструкції та ремонту
доріг, якість, професійність та надійність при наданні послуг.
Свої життєві принципи Олександр Густєлєв форму
лює так: «Потрібно завжди йти вперед і завершувати роз
почату справу, не боятися перешкод, бо все підкоряється
працелюбності та наполегливості».
«Життя, — зазначає Олександр Олександрович, —
яскраво доводить, що мрії стають реальністю». Зробити
свій вклад у перетворення доріг столиці України на су
часні вулиці європейського зразка — реалізацією цієї мрії
живе наразі генеральний директор комунальної корпора
ції «Київавтодор» Олександр Густєлєв.
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