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Н

ародився 4 листопада 1988 р. у м. Харкові. Батько,
Ігор Анатолійович, — завідувач дитячого нефро
урологічного відділення Харківського обласного
клінічного центру урології і нефрології ім. В. І. Шаповала.
Мати, Віта Миколаївна, — завідувач реабілітаційного цент
ру Харківського дитячого будинку № 1.
Малий Сашко багато чув від батька та неньки про ве
личну та надзвичайно важливу в житті людства науку —
медицину. Здобувши загальну середню освіту, юнак довго
й ретельно обмірковував свої життєві орієнтири й вирі
шив пов’язати власне життя з економічним розвитком та
розбудовою Харківщини, а для навчання обрав Харків
ський національний автомобільно-дорожній університет.
Упродовж 2005–2010 рр. був студентом факультету
мехатроніки автотранспортних засобів ХНАДУ. Олек
сандр Ігорович ще тоді добре засвоїв коротку, просту, але
надзвичайно мудру істину життя, сформульовану видат
ним англійським філософом Френсісом Беконом: «Знан
ня — сила». Так енергійний та допитливий парубок за
кінчив виш із відзнакою, отримавши диплом про повну
вищу освіту за спеціальністю «Гнучкі комп’ютеризовані
системи та робототехніка» та здобувши кваліфікацію ма
гістра з комп’ютерних систем.
У 2009 р. направлений на стажування до м. Кьольна
(Німеччина) на базі Федерального науково-дослідниць
кого центру з вивчення проблем безпеки руху автомобі
лів. Під час навчання, з 2006 до 2010 р., обіймав посаду
техніка, а згодом — інженера кафедри мехатроніки авто
транспортних засобів ХНАДУ.
Із липня 2010 до листопада 2010 р. працював інже
нером відділу впровадження проекту реконструкції авто
мобільної дороги М-03 Дочірнього підприємства «Укр
дорінвест».
Із листопада 2011 до березня 2012 р. працював на по
саді начальника відділу ремонту та експлуатаційного утри
мання автомобільних доріг, штучних споруд та безпеки
руху Служби автомобільних доріг у Харківській області.
У 2011 р. здобув другу вищу освіту за спеціальністю
«Економіка підприємства» на факультеті економіки під
приємства ХНАДУ. У 2012 р. здобув третю вищу освіту
за спеціальністю «Автомобільні дороги та аеродроми»
на дорожньому факультеті ХНАДУ. Протягом усіх років

 авчання Олександр Ігорович був лідером студентської
н
молоді, користувався в університеті великою повагою та
заслуженим авторитетом.
Із березня 2012 р. очолював філію «П’ятихатське
ДЕП» Дочірнього підприємства «Харківський облавто
дор», а в грудні 2012 р. призначений на посаду заступни
ка директора з якості дорожніх робіт та новітніх техноло
гій цього підприємства.
Незважаючи на щільний графік роботи, Олек
сандр Ігорович продовжує підвищувати свій освітньокваліфікаційний рівень — у 2013 р. вступив до аспіранту
ри, нині готується до захисту кандидатської дисертації на
кафедрі автомобільного транспорту ХНАДУ.
Із грудня 2014 р. працював на посаді заступни
ка начальника з економічних питань Комунального
виробничо-ремонтного підприємства з обслуговування
житлового фонду Київського району, яке у 2005 р. було
перейменовано на Комунальне підприємство «Харків
жилбуд». Підприємство здійснює ремонт та обслугову
вання житлового фонду Жовтневого району м. Харкова.
Згідно з розпорядженням Харківського міського го
лови за поданням директора департаменту житлового
господарства Харківської міської ради О. І. Туренка при
значено на посаду директора комунального підприємства
«Харківжилбуд», яке він очолює й сьогодні. Під його ке
рівництвом працює колектив досвідчених професіоналів,
спроможних вирішити будь-яке завдання.
Олександр Ігорович неодноразово відзначений грамо
тами та подяками Дочірнього підприємства «Харківський
облавтодор», Служби автомобільних доріг у Харківській
області, ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України».
Одружений. Дружина, Марія Олексіївна, — лікартерапевт Харківської міської поліклініки № 11, є неза
мінною помічницею та вірною супутницею в житті Олек
сандра Ігоровича.
Попри молодий вік, Олександр Ігорович є взірцевим
прикладом керівника — сучасного, амбіційного, перспек
тивного та висококваліфікованого, зі значним досвідом
роботи в різноманітних галузях економічного сектору
Харківщини. Йому вдається гармонійно поєднувати ро
боту, постійну самоосвіту, громадську діяльність, заняття
спортом та сімейний відпочинок.
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