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Н

ародився 31 грудня 1964 р. у м. Шуї Іванівської
області (Росія). У 1980 р. навчався в Харків
ському машинобудівному технікумі.
Трудову діяльність розпочав у 1982 р. з посади токаря
другого розряду на Харківському тракторному заводі. Че
рез два роки працював водієм автомашини на моторобу
дівному заводі «Серп і молот».
З 1984 до 1986 р. служив у лавах Збройних сил СРСР.
З 1986 до 1990 р. був водієм великовантажного ав
томобіля на виробничому об’єднанні «ХЕМЗ». Пара
лельно навчався на вечірньому відділенні Харківського
автомобільно-дорожнього інституту. Згодом обіймав по
саду водія транспортно-господарського відділу спільного
радянсько-американо-англійського підприємства «SAB».
Деякий час працював інженером ОВК Харківського заво
ду «Проммонтажелектроніка» НВО «Укрелектромонтаж».
У 1992 р. закінчив ХАДІ та отримав кваліфікацію
інженера-механіка. У цьому ж році обійняв першу керів
ну посаду — начальника відділу ТОВ «Страхова компанія
Український центр АСКО».
Із жовтня 1998 р. став директором ТОВ «РАДІОТАКСІ». Згодом три роки обіймав посаду заступника гене
рального директора з комерційних питань у ЗАТ «САДКО».
У 2002 р. поновив свою діяльність за спеціальністю,
ставши головним механіком. До 2005 р. обіймав ще дві
посади у сфері транспорту: заступника директора з експ
луатації та заступника директора з перевезень у ТОВ
«АІС-ТРАНС», після чого був директором і комерційним
директором цієї ж організації.
Із 2006 р. почав працювати у Департаменті транспорту
і зв’язку Харківської міської ради. Спочатку обіймав поса
ду заступника директора, згодом — начальника управлін
ня транспорту та пасажирських перевезень.
Із квітня 2010 до серпня 2010 р. був заступником на
чальника Головного управління промисловості, транспор
ту, зв’язку і дорожнього господарства Харківської обласної
державної адміністрації. З липня цього ж року — директор
Департаменту інфраструктури Харківської міської ради.
У 2010 р. закінчив Харківський регіональний інститут
державного управління Національної академії державно
го управління при Президентові України, де отримав ква
ліфікацію магістра з державного управління.

Є визначним науковцем та висококласним спеціаліс
том. У 2015 р. захистив першу дисертацію та наразі пра
цює над другою. Сергій Борисович вважає, що вища шко
ла навчає самоорганізовуватися та специфічно мислити,
розширює загальний світогляд, що сприяє формуванню
всебічно розвиненої особистості, здатної працювати на
керівних посадах.
Під керівництвом Сергія Борисо
вича працює Костянтин Володими
рович Туренко — начальник відділу
організації дорожнього руху Депар
таменту інфраструктури Харківської
міської ради, також випускник меха
нічного факультету ХАДІ (1993).
Він народився 23 лютого 1970 р.
у м. Ізюмі Харківської області в сім’ї
службовців. Батько, Володимир Іванович, працював на
чальником відділу якості, надійності, метрології та стан
дартизації ЦКПТБ «Медичне обладнання». Мати, Лари
са Олексіївна, — контролером відділу якості Ізюмського
приладобудівного заводу.
З дитинства захоплювався автомобілями, тому
у 1987 р., після закінчення школи, й вирішив вступати до
ХАДІ. Повернувшись з армії у 1989 р., без відриву від на
вчання, брав активну участь у будівництві нового корпу
су факультету управління та бізнесу ХАДІ.
У 1993 р. під керівництвом І. Г. Кириченка захистив
дипломний проект, здобувши кваліфікацію інженерамеханіка за спеціальністю «Підйомно-транспортні, буді
вельні, дорожні машини та устаткування».
З 1994 до 2014 р. працював у відділі ДАІ Харківсько
го міського управління ГУМВС України в Харківський
області, де пройшов шлях від інспектора з організації до
рожнього руху до начальника відділення. Нагороджений
численними відзнаками Міністерства внутрішніх справ
України. З 2014 р. і до сьогодні працює начальником від
ділу організації дорожнього руху Департаменту інфраст
руктури Харківської міської ради.
Одночасно з Костянтином Валерійовичем на механічно
му факультеті здобувала вищу освіту його майбутня дружи
на — Карина Костянтинівна, яка упродовж 25 років є його
надійною опорою, мудрим порадником та вірним другом.
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