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Запорізька область належить до числа областей Укра
ародився 24 жовтня 1973 р. у смт Новомико
лаївка Запорізької області. В 1995 р. закін їни, де всі населені пункти сполучені дорогами із твер
чив Дніпропетровський державний аграрний дим покриттям. По області проходить траса міжнарод
університет за спеціальністю «Облік та аудит». А про ного значення М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ
фільну освіту та кваліфікацію бакалавра з будівництва і важливі траси М-18 Харків — Сімферополь — Алушта —
автомобільних доріг здобув у 2006 р. у Харківському на Ялта та Н-08 Бориспіль — Дніпропетровськ — Запоріж
жя. А протяжність автодоріг загального користування за
ціональному автомобільно-дорожньому університеті.
Трудову діяльність Г. А. Тімченко розпочав у галом складає 7 тис. км.
Крім того, Служба автомобільних доріг у Запорізькій
1995 р. на посаді бухгалтера Запорізького кінного
заводу Новомиколаївського району. В 1996–2001 рр. області реалізовує один із найграндіозніших і найважли
був контролером-ревізором, старшим контролером- віших стратегічно проектів — будівництво в м. Запоріж
ревізором, начальником контрольно-ревізійного відділу жя нової автотранспортної магістралі через р. Дніпро. Цей
в Новомиколаївському районі, у 2001–2003 рр. — заступ проект передбачає спорудження низки мостових пере
ником начальника контрольно-ревізійного управління ходів та естакад протяжністю в 9,1км, серед яких два по
в Запорізькій області, а в 2003–2006 рр. пройшов шлях закласних мости. На сьогодні через украй обмежене фі
від в. о. заступника директора з економічних питань до нансування та задля найскорішого вирішення проблеми
директора ДП «Запорізький облавтодор». Із 2006 до транспортного сполучення між правим та лівим берега
2010 р. — директор ТОВ «Авто Граніт».
ми міста, прийнято рішення про виділення у складі будів
Із 2010 р. Г. А. Тімченко працю
ництва об’єкту першої черги, введен
вав першим заступником начальника
ня в експлуатацію якої забезпечить
Служби автомобільних доріг у Запо
рух транспорту в одному напрямку
різькій області. А в травні 2014 р. його
побудованими мостами. Так, завер
призначено начальником САД у За
шення будівництва верхньої частини
порізькій області. На цій посаді Ген
мосту значно полегшить транспорт
надій Анатолійович працює й нині.
не сполучення між правобережною
Служба автомобільних доріг
та лівобережною частинами міста.
у Запорізькій області, її головна під
У САД у Запорізькій області
рядна організація «Запорізький об
працює багато випускників Харків
лавтодор» і 14 його філій забезпе
ського національного автомобільночують стабільну роботу та розвиток
дорожнього університету. Всі вони
дорожньої галузі в Запорізькій об
є професіоналами найвищого рів
ласті: утримання в належному тех
ня, які неабияк сприяють розвитку
нічному стані та розвиток мережі
дорожньо-будівельної галузі. Серед
автомобільних доріг загального ко
них: Павелко Галина Миколаївна
ристування, мостів та інших штуч
(випускниця 1997 р.); Кириленко
них споруд, створення умов для
Людмила Андріївна (2012); Циган
безперервного й безпечного руху
ков Петро Валерійович (2008); Га
транспорту на них, задоволення
лич Олег Анатолійович (2004); Ко
потреб народного господарства та
цур Володимир Григорович (2011);
населення в удосконаленні й раціо
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