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Н

ародився 22 серпня 1955 р. у м. Каховка Хер
сонської області. З дитинства захоплював
ся автомобілями, тож поставив перед собою
мету, до якої наполегливо йшов не один рік — працю
вати в автомобільній сфері та зробити вагомий вне
сок, аби запам’ятатися людям добрими справами в цій
царині.
У 1970 р., після закінчення восьмирічної школи
у Чаплинському районі Херсонської області, вступив
до Херсонського машинобудівного технікуму. Саме
тут Олександр Карасевич вперше вивчає автомобіль
ну справу, із великим захопленням та неабияким ен
тузіазмом відвідує навчальні заняття, із головою по
ринає у такий цікавий, але надзвичайно складний
світ машинобудівництва. Будучи студентом, прохо
див навчальні практики у м. Харкові на заводі «Серп
і молот», де працював токарем, фрезерувальником
та слюсарем-складальником двигунів внутрішнього
згорання.
У 1974 р., після закінчення Херсонського маши
нобудівного технікуму, Олександр Петрович отримав
направлення на роботу до Херсонського комбайнобудівного заводу ім. Петровського. У цьому ж році
був призваний до лав Збройних сил СРСР.
Виконавши громадянський обов’язок, у 1976 р.
працював слюсарем із ремонту двигунів внутрішнього
згорання у Каховському АТП 21011. Після двох років
роботи на автотранспортному підприємстві, вступив
до Харківського автомобільно-дорожнього інституту
на автомобільний факультет.
Олександр Петрович із великою радістю і тепло
тою згадує студентські роки, адже для юного, повно
го сил та енергії парубка, ХАДІ був справжньою шко
лою життя. Тоді, залишивши малу Батьківщину, він
вирушає до великого та невідомого Харкова для того,
щоб здобути вищу освіту, стати грамотним та кваліфі
кованим спеціалістом, справжнім знавцем своєї спра
ви. Веселі гуртожитські будні назавжди закарбува
лися в його пам’яті — добрі, щирі та турботливі друзі
ніколи не давали сумувати, разом із ним раділи пере
могам та переживали невдачі. Свою справжню чоло
вічу дружбу вони пронесли через роки. По цей день

за кожної нагоди зустрічаються родинами, разом із ді
тьми та онуками.
За час навчання в університеті Олександр Кара
севич проявив себе здібним, старанним, ініціативним
студентом. Був головою студентської ради гуртожит
ку № 4 чотири роки поспіль.
Олександр Петрович щиро вдячний викладачам
ХАДІ за те, що протягом усіх років були мудрими
наставниками та порадниками, відкривали горизон
ти нових мрій, знань і захоплень, вірили у величезний
потенціал кожного вихованця і всіма силами намага
лися його розкрити.
У тому ж таки ХАДІ Олександр Петрович зустрів
своє кохання. В 1979 р. одружився на студентці авто
мобільного факультету Таран Наталії.
У 1983 р., після закінчення інституту, повернув
ся в м. Каховка на автопідприємство, де був при
значений заступником директора з експлуатації.
Олександр Карасевич зарекомендував себе відпові
дальним, цілеспрямованим та діяльним працівником.
У 1988 р. загальними зборами колективу був обраний
директором автопідприємства, яке очолював до серп
ня 2000 р.
За період роботи неодноразово нагороджувався
грамотами та цінними подарунками за перемогу у со
ціалістичному змаганні серед колективів Херсонсько
го автоуправління. Нагороджений знаком «Почесний
автотранспортник України».
У серпні 2000 р. Олександр Петрович обраний за
ступником голови Херсонської обласної ради народ
них депутатів. Із грудня 2002 р. працював першим за
ступником міського голови м. Каховка. У 2006 р. став
міським головою м. Каховки, де, після переобрання
у 2010 р., працює й сьогодні.
Олександр Петрович Карасевич має чудову сім’ю.
Разом із дружиною виховав двох прекрасних синів —
Олександра та Андрія. Обидва юнаки отримали осві
ту в Харкові та працюють за фахом. Будучи одруже
ними чоловіками, сини розуміють велику цінність
турботи та любові своїх батьків. І, як і батько, керу
ються в житті непорушним правилом: «Серце — Ко
ханій, життя — Вітчизні, честь — нікому».
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