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Н

ародився 7 квітня 1961 р. у с. Вершинова Мура
вейка Куликівського району Чернігівської об
ласті. Після закінчення у 1978 р. Горбівської
середньої школи вступив до Харківського вищого військо
вого командно-інженерного училища ракетних військ іме
ні Маршала Радянського Союзу Н. І. Крилова, яке закінчив
у 1984 р., отримавши повну вищу освіту за спеціальністю
«Експлуатація приладів і систем управління літальних
апаратів». Під час навчання остаточно сформувався його
характер, виявилися лідерські якості, загартувалася воля.
Із 1979 до 1992 р. Євген Маркович проходив службу в
лавах Збройних сил України. У 2005 р. закінчив ХНАДУ за
спеціальністю «Автомобільні дороги та аеродроми», отри
мав кваліфікацію магістра з будівництва.
Згодом, у 2007 р., здобув ще одну повну вищу освіту, за
кінчивши Національний технічний університет «Харків
ський політехнічний інститут» за спеціальністю «Адміні
стративний менеджмент».
Трудова діяльність Є. М. Зражевця розпочалася зуХар
кові. З 1995 до грудня 2001 р., поступово здобуваючи прак
тичний досвід, Євген Маркович пройшов шлях від мене
джера акціонерного товариства «Інвестор» до начальника
відділу маркетингу. З березня 2002 до лютого 2004 р. очо
лював товариство з обмеженою відповідальністю «Регіо
нальна промислова компанія». Паралельно з навчанням у
Харківському національному автомобільно-дорожньому
університеті з лютого 2004 до серпня 2005 р. працював за
фахом майбутньої спеціальності – був начальником кому
нального підрядного спеціалізованого підприємства з ре
монту і будівництва автошляхів «Шляхрембуд».
ХНАДУ озброїв своїх випускників міцними знаннями
та професійними уміннями, що стали основою для їхньої
подальшої професійної діяльності. Так, у серпні 2005   р.
Є. М. Зражевець очолив Службу автомобільних доріг Укра
їни у Харківській області.
Із грудня 2006 по вересень 2008 р. Євген Маркович
працює директором дочірнього підприємства «Харківський
облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України». З
ініціативи та за безпосередньої підтримки Євгена Маркови
ча було розпочато повномасштабну роботу з капітального
ремонту південної магістралі Харківського регіону: автодо
роги Харків – Красноград – Перещепине.

У вересні 2010 р. переходить на державну службу. Стає
завідувачем сектору організацій перевезень на наземно
му транспорті у Харківській області Управління Укртран
сінспекції з присвоєнням II рангу державного службовця, а
згодом – заступником начальника відділу ліцензування та
адміністративних послуг.
У серпні 2013 р. Євгена Марковича призначено заступ
ником директора Департаменту будівництва та шляхово
го господарства Харківської міської ради з присвоєнням
IX рангу посадової особи місцевого самоврядування.
Із липня 2014 р. його призначено начальником Служби
автомобільних доріг у Чернігівській області. За короткий
період роботи на Чернігівщині, як компетентний і діяль
ний керівник, Є М. Зражевець започаткував низку знач
них позитивних змін, зокрема активізувалася робота філії
ДП «Чернігівський облавтодор» щодо ліквідації ямковості
на автодорогах області.
Зарекомендувавши себе ініціативним та компетентним
спеціалістом, Євген Маркович повертається до Харківщи
ни, де з травня 2015 р. очолює Службу автомобільних доріг
України у Харківській області. Зусилля керівника Служби
спрямовані на організацію роботи дорожників Харківщини
відповідно до Європейських стандартів.
Зражевець Євген Маркович – людина високоосвіче
на та багатогранна, своїм головним життєвим кредо вважає
оптимізм.
Людина зі значним і різноманітним професійним досві
дом, Євген Маркович вважає, що головний секрет успішної
та ефективної роботи в будь-якій сфері полягає в тому, аби
повністю віддаватися справі, докладаючи максимум зусиль
та енергії для реалізації задуманого.
Євген Зражевець вважає себе щасливою людиною. Із
майбутньою дружиною познайомився ще будучи курсан
том. Щасливий шлюб подружжя Зражевців триває 32 роки.
За цей час у сім’ї зросли двоє синів. У родині підростає
онучка.
Євген Маркович у вільний час охоче відвідує мальов
ничі куточки Чернігівщини, пов’язані з його дитинством.
Саме там, серед тиші дерев та шелесту трав, він набирається
сил, знаходить внутрішню рівновагу та душевний баланс.
Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ст. (2009) і Почес
ною грамотою Кабінету Міністрів України (2008).
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