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Н

ародився 26 вересня 1988 р. у м. Харкові. З ди році став віце-чемпіоном з автокросу в класі 1400 см3 та
тинства захоплюється спортом — з 5 до 13 ро віце-чемпіоном у класі 1600 см3. У 2008 р. виконав норма
ків займався карате (має чорний пояс), а з 10 до тив майстра спорту України та перейшов з автокросу в ав
12 років — плаванням. У автоспорті з 13 років.
торалі та став чемпіоном України з картингу в найпотуж
Олексій Віталійович із великою радістю згадує нішому Міжнародному коробковому класі KZ-2.
день, коли батько привів його у лабораторію швидкіс
У 2010 р. став випускником автомобільного факульте
них автомобілів (ЛША) при Харківському автомобільно- ту ХНАДУ за спеціальністю «Колісні та гусеничні транс
дорожньому інституті, якою керував В. К. Нікітін. Пару портні засоби». Після закінчення цього вишу О. В. Яцюк
бок був глибоко вражений побаченим. Він із захопленням неодноразово брав участь у чемпіонатах України з ралі,
слухав розповіді батька про трудові будні свого улюбле де посідав призові місця. Також був учасником ралі-VLN
ного колективу ЛША: будівництво турбореактивного ав (Німеччина, 2010), де посів одне перше та кілька призо
томобіля ХАДІ 9, електромобіля ХАДІ 13; випробування вих місць та Чемпіонату Італії S-Cap (2011), де посів одне
ХАДІ 9 на аеродромі в м. Чугуєві; участь хлопців із ла перше і три третіх місця.
Оглядаючись із вершини сьогочасності, Олексій Віта
бораторії у зйомках художнього фільму «Швидкість»; по
їздки на виставки в Москву та Київ тощо. Ще тоді Олек лійович розуміє, що саме ХНАДУ він завдячує усіма сво
сій Віталійович зрозумів, що хоче пов’язати своє життя їми здобутками. Звичайно, визначальну роль у його ви
хованні відіграв батько — Віталій Олексійович Яцюк.
з великим та дивовижним світом автомобільного спорту.
Якось батько сказав Олексію: «Вершина автоспор У свою чергу, активну участь у становленні батька як ви
ту — ралі. Але для її досягнення слід пройти довгий і тер сококваліфікованого фахівця брали легендарні виклада
нистий трудовий шлях». Так, у 2001–2004 рр. О. В. Яцюк чі та надзвичайно сильні особистості, такі як В. К. Нікітін
займався картингом. Першими його автомобілями були та А. М. Туренко. Віталій Олексійович передав синові без
карти — італійський TONY KART і чеський MS KART. цінний багаж здобутого за роки навчання і трудової діяль
У Чемпіонаті України з картингу виступав за команди ності професійного та життєвого досвіду. Нині В. О. Яцюк
«Лідер» (м. Харків) та «Промарматура» (м. Дніпропе є засновником підприємства «Спецекомонтаж» та засно
тровськ). Тоді ж виконав норматив майстра спорту Украї вником і директором ТОВ «Агро Україна».
ни та став чемпіоном України у Міжнародному безкороб
О. В. Яцюк також теплим словом згадує Петра Боро
ковому класі. У складі команди «Торгмаш» (м. Тольятті, дая, Валерія Клименка, Олексія Сараєва, А. М. Туренка та
Росія) посів друге місце в багатоетапній першості Північ усіх викладачів величної імперії ХНАДУ.
ного округу Росії. Також брав участь
у Кубку Європи, де посідав призові
місця.
У 2005 р. вступив до Національ
ного транспортного університету
(м. Київ) на автомеханічний факуль
тет за спеціальністю «Автомобілі та
автомобільне господарство». Про
тягом 2005–2008 рр. у складі ко
манди «Єврокар спорт» брав участь
у чемпіонатах України з автокросу
і ралі. У 2007 р. перевівся до Харків
Віталій Олексійович
ського національного автомобільноЧемпіонат Італії S-Cap (2011)
та
Олексій
Віталійович Яцюки
дорожнього університету. У цьому ж
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