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Н

ародилася 29 грудня 1959 р. в Чугуївському
районі Харківської області. В 1977 р. із золотою медаллю закінчила середню школу № 2
м. Чугуєва та вступила до Харківського політехнічного
інституту на факультет технології органічних речовин за
спеціальністю «Технологія жирів, жирних кислот та синтетичних миючих засобів». У період навчання брала активну
участь в студентських олімпіадах та наукових конференціях зі спеціальності (керівник — І. Демідов), студентських
будівельних загонах (працювала комісаром, командиром загону «Райдуга» в м. Харкові, Харківській і Тюменській областях, комісаром зонального будівельного загону
в Бєлгородській області (Старооскольський металургійний комбінат). За активну участь в діяльності СБЗ нагороджена медаллю «За трудову відзнаку» (наказ Президії Верховної Ради СРСР).
Після закінчення ХПІ працювала в альма-матер на
кафедрах технології жирів, фізичної хімії, в комітеті комсомолу. В 1990–1993 рр. навчалася в Академії суспільних
наук та Академії Управління (м. Москва).
З 1994 р. дотепер — у банківській системі України: заступник голови Правління АБ «Харківлегбанк»,
АКБ «Меркурій», заступник директора Харківської філії
АБ «Енергобанк», керуючий філією «Кредитпромбанку» в
м. Харкові, директор обласної дирекції АБ «Укргазбанк».
За вагомий особистий внесок у розбудову економіки
Харківського регіону неодноразово нагороджувалася
подяками та грамотами Харківського міського голови та
Харківської обласної ради.
Алла Степанівна постійно підтримує зв’язок з викладачами та співробітниками НТУ «ХПІ», є однією із засновників
Асоціації випускників НТУ «ХПІ», членом ревізійної комісії
асоціації. Висловлює велику подяку майстерним педагогам та всім працівникам рідного навчального закладу за
досвід спілкування, формування лідерських навичок, приклад постійного підвищення професійного рівня та роботи
над собою.
Головним гаслом А. С. Пивовар з часів навчання в ХПІ
і дотепер стали такі слова: «Все, що робиш у житті, роби
добре і з любов’ю». Заміжня. Чоловік, Олександр Вікторович, — випускник ХПІ 1983 р. Подружжя виховує двох
доньок (1999 р. н.) — Марію та Олександру.

S

he was born on December 29, 1959 in Chuhuyev district
of Kharkiv region. In 1977, she graduated with honors
from high school No 2 in Chuhuyev and entered Kharkiv
Polytechnic Institute at the Faculty of Organic Substances
Technology in the specialty «Technology of fats, fatty acids and
detergents». While studying, she was taking an active part in
student competitions and conferences in her specialty (scientific supervisor — I. Demidov), student construction brigades
(worked as a commissar, commander of the brigade «Rainbow» in Kharkiv city, Kharkiv and Tyumen regions, commissar
of zonal construction brigade in Belgorod region (Stary Oskol
Metallurgical Plant). Alla Stepanivna was awarded a medal «For
Labor» (the Order of the Verkhovna Rada of the USSR) for her
active participation in the student construction brigades.
After graduating from KhPI, she worked in alma mater at the
Departments of technology, physical chemistry, in the Komsomol Committee. In 1990–1993, she studied at the Academy of
Social Sciences and the Academy of Management (Moscow).
From 1994 until now she has been working in the banking system of Ukraine as a deputy chairman of the board of
PJSC «Kharkivlehbank», JSC bank «Mercury», Deputy Director
of the Kharkiv branch of PJSC «Energobank», branch manager
of «Kreditprombank» in Kharkiv, Director of the Regional Directorate of PJSC «Ukrgasbank».
Alla Stepanivna was repeatedly awarded honorary certificates and diplomas by Kharkiv mayor and Kharkiv Regional
Council for her significant contribution to the development of
the economy of Kharkiv region.
Alla Stepanivna constantly communicates with the teachers and staff of NTU «KhPI» and she is one of the founders of
the Alumni Association of NTU «KhPI», a member of the Audit
Committee of the association. She expresses her profound
gratitude to the skilled teachers and all employees of the institution for communication experience, the formation of leadership skills, and the example of constant improvement of professional skills and work on oneself.
The main slogan of A. S. Pyvovar since her studying at
KhPI and till these days is the words: «Everything you do in life,
do it well and with love». She is married. Her husband, Oleksandr Viktorovych is a graduate of KhPI (1983). The couple
have been raising two daughters, who were born in 1999 —
Mariya and Oleksandra.
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