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Випускник механіко-металургійного факультету (1983)
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Head of Security Service of Ukraine in Kharkiv region (2014–2016).
Major-General

Н

ародився 13 березня 1960 р. в м. Харкові у родині
службовців. Мати, Марія Олександрівна, 50 років
пропрацювала медичною сестрою, а батько,
Віктор Данилович, пройшов трудовий шлях на Заводі імені
В. О. Малишева від токаря до керівника науково-дослідного технологічного інституту з танкобудування. Батько
закінчив машинобудівний факультет ХПІ за вечірньою формою навчання, що і визначило вибір юним Сашком ВНЗ.
З вересня 1977 р. до лютого 1983 р. навчався на механіко-металургійному факультеті ХПІ: п’ять з половиною
років був старостою групи, активним учасником студентського будівельного руху (1979 р. — м. Харків, 1980 р. —
с. Тарко-Салє, Тюменська обл., РФ, 1981 р. — м. Магдебург, НДР).
У 1983 р. з відзнакою закінчив ХПІ і, згідно з розподілом, працював на кафедрі обробки металів тиском: спочатку — інженером, згодом — асистентом. Потім працював у комітеті комсомолу ХПІ на посадах інструктора та
заступника секретаря комітету комсомолу. В 1984 р. обраний секретарем комітету комсомолу (1984–1985). У цей час
формувалися 60–64 студентські будівельні загони загальною чисельністю понад 2000 студентів, які працювали на
будівельних майданчиках інституту, Харківщини, України,
Казахстану, Сибіру, Угорщини та Німеччини.
З 1986 р. — на службі в органах державної безпеки.
Проходив службу в Управлінні СБУ в Харківській області
на посадах від оперуповноваженого до помічника начальника управління і начальника Головного відділу по боротьбі
корупцією і організованою злочинністю.
У 2005–2010 рр. — перший заступник начальника
Управління СБУ в Харківській області. В 2010—2014 рр. —
радник голови наглядової ради ПАТ «Мегабанк». З квітня
2014 р. до липня 2016 р. — начальник Управління СБУ в
Харківській області.
Учасник бойових дій у період проведення антитерористичної операції на Донбасі. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, численними відомчими
нагородами, серед яких: медаль «За мужність і відвагу»,
Хрест доблесті І ступеня, Почесна відзнака СБУ, іменна
вогнепальна зброя. Одружений. Разом із жінкою, Аллою
Степанівною, яка є випускницею ХПІ 1983 р., виховує двох
доньок (1999 р. н.) — Марію та Олександру.

H

e was born on March 13, 1960 in Kharkiv in the family
of employees. His mother, Mariya Oleksandrivna, 50
years had been working as a nurse and his father, Victor Danylovych, worked his way up from a turner to the Head
of the Scientific Research Technological Institute on tank construction. His father graduated from the Faculty of Machine
Engineering of KhPI studying in the evening form of education,
which determined his choice of the university.
From September 1977 to February 1983, he studied at
Mechanical and Metallurgical Faculty of KhPI: five and a half years
he was a group head, an active participant in the student construction movement (1979 — Kharkiv, 1980 — Tarko-Salye village, Tyumen region, Russia, in 1981 — Magdeburg, East Germany).
In 1983, he graduated from KhPI and according to the job
placement, he worked at the Department of Metal Forming: first
as an engineer, later as an assistant. Then he worked in the
Komsomol Committee of KhPI as an instructor and deputy secretary of the Komsomol Committee. In 1984, he was elected
a secretary of the Komsomol Committee (1984–1985.). At this
time, 60–64 student construction brigades a total of more than
2,000 students who worked on construction sites of the Institute, Kharkiv, Ukraine, Kazakhstan, Siberia, Hungary and Germany were formed.
Since 1986, he has been working in the national security services. He worked in the Office of the Security Service of Ukraine
in Kharkiv region as a special investigative agent and worked his
way up to the assistant chief and the Head of the Main Department on anti-corruption and fighting organized crime.
In 2005–2010 — Deputy Head of the Security Service
of Ukraine in Kharkiv region. In 2010–2014 — advisor to the
Supervisory Board of PJSC «Megabank». From April 2014 to
July 2016 — the Head of the Security Service of Ukraine in
Kharkiv region.
Oleksandr Viktorovych became a war veteran during
the antiterrorist operation in Donbass. He was awarded the
Order of Bohdan Khmelnytsky III degree, many departmental
awards, including: the medal «For courage and bravery», Cross
of Valour I degree, badge of honour of the Security Service of
Ukraine, registered firearms. Oleksandr Viktorovych is married.
Together with his wife, Alla Stepanivna, who is a graduate of
KhPI (1983), they have been raising two daughters, who were
born in 1999 — Mariya and Oleksandra.
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