ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

СТЕПКО
Олександр Іванович
Випускник
автомобільного факультету
(1982, 1999)
Голова правління
ПАТ «АТП 16364»
та директор ТОВ «Експрес»

Н

ародився 2 квітня 1960 р. у с. Вільшани Дер експлуатації Харківського управління вантажного
гачівського району Харківської області в сім’ї транспорту.
робітників. Батько, Іван Гаврилович, працював
Із 1984 р. І. О. Степко розпочав роботу на Харківському
майстром Вільшанської меблевої фабрики, мати, Тамара автотранспортному підприємстві ПАТ «АТП 16364». Був
Григорівна, — майстром агрегату Вільшанської швейної начальником відділу експлуатації, заступником директо
фабрики. Тому техніка, різноманітні механізми та агре ра з перевезень, першим заступником голови правління.
гати з дитинства були для Олександра Івановича близь З 2000 р. очолює правління ПАТ «АТП 16364». Підприєм
ким і зрозумілим явищем. Однак сам він завжди захоп ство надає послуги з перевезення автотранспортом ванта
лювався транспортом, зокрема автомобілями, з якими жів, зберігання вантажів; перевезення міжміських ванта
мріяв пов’язати подальшу професійну долю.
жів; ремонту та технічного обслуговування автотранспорту
Тому в 1977 р. О. І. Степко вступив на автомобільний тощо. З 1997 р. Олександр Іванович є також директором
факультет Харківського автомобільноТОВ «Експрес», яке здійснює міські паса
дорожнього інституту, який закінчив у
жирські маршрутні перевезення.
Нагороджений нагрудним знаком
1982 р. за спеціальністю «Експлуатація
Головної державної інспекції на ав
автомобільного транспорту». Згадую
томобільному транспорті «Почесний
чи роки навчання, Олександр Іванович
працівник» (2008), знаком «Почесний
зауважує, що окрім масштабних і фун
даментальних фахових знань педагоги
автотранспортник України» (2010), на
ХАДІ прищеплювали своїм студентам
городою «Золотий Ягуар» (2010), низ
упевненість у собі та своїх силах і вмін
кою почесних грамот.
ня спілкуватися з людьми — якості, які
Основоположний життєвий прин
стали в неабиякій нагоді в подальшо
цип Олександра Івановича Степко —
му житті та професійній діяльності. Не
знати й виконувати заповіді Божі. Саме
забутній і теплий слід у серці залиши
тому, пам’ятаючи власну юність і пер
ли корифеї науки та, без перебільшення,
ші несміливі кроки на шляху профе
педагоги-подвижники: Ірина Валенти
сійного розвитку, він намагається під
О. І. Степко на посаді
начальника відділу експлуатації
нівна Терлицька, Станіслав Петрович
тримувати молодих фахівців, сприяти
у форменному одязі у 1988 році
Мовчан, Олександр Олександрович Че
їхньому життєвому становленню. Сту
лідзе, Валентин Миколайович Олєксєєн
денти ХНАДУ постійно проходять на
ко, Євгеній Борисович Решетніков, Степан Степанович базі ПАТ «АТП 16364» виробничу, технологічну та пе
Кабелянц, Микола Якович Говорущенко. Яскраві спо реддипломну практики. А сам Олександр Іванович
гади зосталися і про насичені подіями, світлом і юнаць упродовж багатьох років є головою ДЕК університету.
У вільний час полюбляє посидіти з вудкою, насоло
ким поривом до неозорих висот і незвіданих горизонтів
студентські будні, першу виробничу практику, поїздки джуючись тишею та спокоєм. А ще Олександр Степко —
до будзагонів, коли радість від спілкування з друзями та затятий прихильник футболу, любить не тільки подиви
тися матч, а й сам поганяти м’яча.
праці переливалася за край, студентські вечори.
Упродовж 1997–1999 рр. О. І. Степко навчався також
Одружений. Дружина Людмила Францівна — еконо
у магістратурі ХНАДУ за спеціальністю «Організація пе міст ТОВ «Експрес». Подружжя виховало сина В’ячеслава,
ревезень і керівництво на транспорті».
який, за прикладом батька, у 2003 р. закінчив автомобільний
Трудову діяльність розпочав у 1982 р. на по факультет ХНАДУ. Нині В’ячеслав Олександрович працює
саді інженера-технолога Харківської автоколони експертом у Харківському науково-дослідному інституті су
№ 2250. З 1982 до 1983 р. працював інженером відділу дових експертиз імені заслуженого проф. Н. С. Бокаріуса.
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