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Кузьмук
Олександр Іванович
Випускник Харківського вищого танкового командного училища (1975)
Міністр оборони України (1996–2001, 2004–2005).
Віце-прем’єр-міністр України (2007).
Народний депутат України IV, VI та VII скликань.
Кандидат військових наук

Kuzmuk
Oleksandr Ivanovych
A graduate of the Kharkiv Higher Tank Command School (1975)
Defense Minister of Ukraine (1996–2001, 2004–2005).
Vice Prime Minister of Ukraine (2007). People’s Deputy of Ukraine
of IV, VI and VII convocations. PhD in Military Sciences

Н

ародився 17 квітня 1954 р. в м. Славуті Хмельницької області. У 1975 р. закінчив Харківське
вище танкове командне училище, яке нині є
одним із факультетів НТУ «ХПІ», в 1983 р. — Військову
академію бронетанкових військ імені Р. Я. Малиновського, а в 1998 р. — Академію Збройних Сил України.
З 1975 по 1990 р. О. І. Кузьмук служив у Збройних
Силах СРСР на посадах командира танкового взводу,
роти, батальйону, заступника начальника штабу полку,
начальника штабу полку, командира полку та заступника
командира дивізії.
Військову службу проходив у Групі радянських військ
у Німеччині, а також у Білоруському, Московському,
Ленінградському, Прикарпатському та Одеському військових округах.
Протягом 1990–1995 рр. Олександр Іванович був
начальником штабу — заступником і командиром дивізії,
а також командиром армійського корпусу. У 1995 р. очолював Національну гвардію України.
З 1996 по 2001 р. перебував на посаді міністра оборони України, а в 1998 р. отримав звання генерала армії.
З 2002 по 2006 р. — народний депутат України ІV скликання. З 2004 по 2005 р. політик вдруге був головою оборонного відомства, при цьому зберігши за собою депутатський мандат.
У 2007 р. О. І. Кузьмук призначений віце-прем’єрміністром України. На цій посаді керував діяльністю силових відомств. За підсумками дострокових виборів, у 2007 р.
став народним депутатом України VI скликання. У 2012 р.
переобраний до Верховної Ради України VII скликання.
Протягом 2010–2014 рр. — позаштатний радник Президента України, а з 2014 р. — позаштатний радник Президента України з питань оборони.
Одружений. Разом із дружиною, Людмилою Леонідівною, виховав сина Івана та доньку Марію. Захоплюється
мисливством, рибальством та колекціонуванням історичної зброї.
Кандидат військових наук. Лауреат Державної премії
України в галузі науки і техніки. Нагороджений орденами
Богдана Хмельницького трьох ступенів, «За заслуги»
III ступеня, Данила Галицького, багатьма медалями і відзнаками.

H

e was born on April 17, 1954 in the city of Slavuta in Khmelnitsky region. In 1975, he graduated
from the Kharkiv Higher Tank Command School,
which is now one of the faculties of NTU «KhPI», in 1983 —
from the Military Academy of Armored Forces named after
R. Ya. Malinovsky, and in 1998 — from the Academy of the
Armed Forces of Ukraine.
From 1975 to 1990, O. I. Kuzmuk served in the Armed
Forces of the USSR as a commander of a tank platoon, company, battalion, deputy chief of regimental staff, chief of regimental staff, regimental commander and deputy division
commander.
He did his military service in the Group of Soviet Forces
in Germany and in Belarus, Moscow, Leningrad, Carpathian
and Odessa military districts.
During 1990–1995, Oleksandr Ivanovych was a chief of
staff and commander of the division, and a commander of the
army corps. In 1995, he headed the National Guard of Ukraine.
From 1996 to 2001, he held the position of Defense Minister of Ukraine, and in 1998, he received the title of General
of the Army. From 2002 to 2006, he was a People’s Deputy
of Ukraine of ІV convocation. From 2004 to 2005, he became
the Head of the Defense Department for the second time,
remaining the deputy.
In 2007, O. I. Kuzmuk was appointed a Vice Prime Minister of Ukraine. In this position he governed national security forces. Following the early elections in 2007, he became
a People’s Deputy of Ukraine of VI convocation. In 2012, he
was re-elected to the Verkhovna Rada of Ukraine of VII convocation.
During 2010–2014, he was a freelance adviser to the
President of Ukraine, and since 2014 he is a freelance adviser
to the President of Ukraine on defense.
Oleksandr Ivanovych is married. Together with his wife,
Lyudmyla Leonidivna, he brought up son Ivan and daughter
Mariia. He is fond of hunting, fishing and collecting historical
arms.
He is a PhD in Military Sciences, a laureate of the State
Prize of Ukraine in Science and Technology. He was awarded
the Order of Bohdan Khmelnitsky of III degree, the Order «For
Merit» III degree, Daniel Galician Order, many medals and
awards.
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