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ПопоВ Олександр Вікторович
Випускник факультету транспортного машинобудування (1988)
Заступник Харківського міського голови з питань сім’ї, молоді та спорту.
Кандидат педагогічних наук. Заслужений працівник промисловості України

POPOV Oleksandr Viktorovych

Н

A graduate of the Faculty of Transport Machine Engineering (1988)
The deputy mayor of Kharkiv on Family, Youth Policy and Sports.
PhD in Pedagogical Sciences. Honored Worker of Industry of Ukraine

ародився 10 січня 1965 р. у м. Харкові. У 1997 р.
заснував Концерн «Сафарі». З 1999 по 2006 р.
був уповноваженим Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
з питань захисту прав підприємців по м. Харкову та Харківській області. Входив до складу Ради підприємців при
Кабінеті Міністрів України.
У 2009 р. очолив Харківську обласну федерацію аматорського муей-тай. Був віце-президентом Української
федерації аматорського муей-тай, віце-президентом Асоціації професійних видів єдиноборств. Потім прийняв
повноваження радника Харківського міського голови,
а з жовтня 2011 р. є заступником Харківського міського
голови з питань сім’ї, молоді та спорту.
Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня,
медаллю «60 років Перемоги», відзнакою Харківського
міського голови «За старанність до 350-річчя заснування
Харкова», відзнакою «Почесний працівник фізичної культури і спорту України».

H

e was born on January 10, 1965 in Kharkiv. In
1997, he founded the Concern «Safari». From 1999
to 2006, he was authorized by the State Committee of Ukraine for Regulatory Policy and Entrepreneurship on
the protection of the rights of entrepreneurs in Kharkiv and
Kharkiv region. He was a member of the Council of Entrepreneurs under the Cabinet of Ministers of Ukraine.
In 2009, he headed the Kharkiv Regional Federation of
amateur Muay Thai. He was a vice-president of the Ukrainian Federation of amateur Muay Thai, a vice-president of
the Association of professional martial arts. Then, he took the
authority to be the counselor of mayor of Kharkiv. Since October 2011, he is the deputy mayor of Kharkiv on Family, Youth
Policy and Sports.
He was awarded the Order «For Merit — third degree»,
the medal »60 Years of Victory», was distinguished by Kharkiv
mayor «For diligence to the 350th anniversary of Kharkiv»,
distinction «Honorary Worker of Physical Culture and Sports
of Ukraine».

Рижкова Олександра Юріївна
Випускниця факультету інформатики та управління (2002)
Українська легкоатлетка, спринтер.
Майстер спорту України міжнародного класу

Ryzhkova Oleksandra Yuriivna

Н

A graduate of the Faculty of Informatics and Management (2002)
Ukrainian track and field athlete, sprinter.
Master of Sport of Ukraine of international class

ародилася 9 липня 1980 р. у м. Харкові. З дитинства займалася спортом. Паралельно з навчанням
активно тренувалася та брала участь у змаганнях з легкої атлетики на чемпіонатах України. Згодом вступила на факультет інформатики та управління НТУ «ХПІ»,
який закінчила в 2002 р. за спеціальністю «Фізичне виховання». Під час навчання в НТУ «ХПІ», з 1997 по 2002 р.,
встановила рекорд НТУ «ХПІ» з бігу на 400 м, а в 2000 р. увійшла до складу збірної команди України з легкої атлетики;
у цьому ж році виконала норматив майстра спорту України.
Сьогодні працює заступником директора з навчальнотренувальної роботи КЗ ХМ СДЮСШОР зі стрільби з лука
«Комунар». Бере участь у різноманітних спортивних заходах м. Харкова.
Олександра Юріївна — рекордсменка України серед
юніорів, неодноразовий переможець і призер чемпіонатів України, переможець і бронзовий призер Кубка Європи
(2003), учасниця XXVIII Олімпійських ігор (м. Афіни, Греція,
2004 р.), срібний призер Кубка Європи (2004).

S

he was born on July 9, 1980, in Kharkiv. Since her childhood she was engaged in sports. Along with studying, she
actively trained and participated in competitions in track
and field athletics at the championships in Ukraine. Later she
was enrolled at the Faculty of Informatics and Management of
the NTU «KhPI» and graduated in 2002 in the specialty «Physical education». While studying at NTU «KhPI» from 1997 to 2003,
she set a record of NTU «KhPI» in the 400m run, and in 2000 she
joined the Ukrainian national track and field team, in the same
year she fulfilled the requirements for Ukrainian Master of Sports.
Today she is a Deputy Director of the educational
and training work at Kharkiv Archery School «Komunar». She participates in a variety of sporting events
in Kharkiv.
Oleksandra Yuriivna is a Ukrainian record holder among
juniors, a multiple winner and medalist of Ukraine, a winner
and bronze medalist of the European Cup (2003), a participant of the XXVIII Olympic Games (Athens, Greece, 2004), a
silver medalist of the European Cup (2004).
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