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Удовіченко
Олександр Васильович
Випускник машинобудівного факультету (1980)
Голова спостережної ради ТОВ «Промінь-Приват».
Заслужений економіст України,
нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня

Udovichenko
Oleksandr Vasyliovych
A graduate of the Machine Engineering Faculty (1980)
Head of the Supervising Council at «Promin-Pryvat» Ltd.
Honored Economist of Ukraine,
awarded with the «Order of Merit» of III degree

Н

ародився 18 серпня 1957 р. у с. Орілька Лозівського району Харківської області. Батько,
Василь Михайлович, — інженер-будівельник.
Мати, Антоніна Іванівна, — педагог.
Упродовж 1974–1980 рр. навчався на машинобудівному факультеті Харківського політехнічного інституту за
спеціальністю «Технологія машинобудування, металоріжучі верстати та інструменти». Трудову діяльність розпочав
у 1980 р. інженером-технологом на Полтавському заводі
штучних алмазів та алмазного інструменту.
Тривалий час перебував на комсомольській роботі:
обирався секретарем комітету комсомолу заводу, першим
секретарем Октябрського райкому ЛКСМУ, секретарем,
першим секретарем Полтавського обкому ЛКСМУ; працював головою комітету у справах молоді Полтавського
облвиконкому, головою Полтавської обласної державної
адміністрації, директором Полтавського головного регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк».
У вересні 2006 р. був обраний головою Полтавської
обласної ради. У березні 2010 р. знову призначений на
посаду голови Полтавської обласної державної адміністрації.
Зараз працює головою спостережної ради ТОВ «Промінь-Приват». Серед пріоритетів О. В. Удовіченко, насамперед, визначає досягнення високого рівня самодостатності
економіки регіону, поліпшення якості життя населення та
забезпечення його соціального захисту. Багаті родовища
корисних копалин, розвинене сільське господарство,
міцна промислова база роблять Полтавщину потужним
промислово-аграрним регіоном країни, а наявність кваліфікованих спеціалістів і значний науковий потенціал створюють гарні перспективи для розвитку.
Олександр Васильович — відомий громадський і партійний
діяч, голова обласної організації «Рідне місто», депутат обласної ради трьох скликань, заслужений економіст України. За
вагомий особистий внесок у становлення незалежності України, утвердження її суверенітету та міжнародного авторитету,
заслуги у державотворчій, соціально-економічній, науково-технічній, культурно-освітній діяльності, з нагоди 20‑ї річниці незалежності України, нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня та Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.
Одружений з випускницею ХПІ Людмилою Будянською.
Має двох синів та чотирьох онуків.

H

e was born on September, 18, 1957 in Orilka village, Lozova district, Kharkiv region. His father, Vasyl
Mykhailovych, is an engineering builder, his mother,
Antonina Ivanivna, is a teacher.
In 1974–1980, he studied at the Machine Engineering Faculty of the Kharkiv Polytechnic Institute and in the specialty
«Machinery constructing technologies, metal-cutting machine
tools and instruments». He started his work in 1980 as an engineering technologist at Poltava plant of synthetic diamonds
and diamond-containing tools.
For a long time he was engaged in work with youth (Komsomol): he was elected a secretary of the youth organization
at the plant, the first secretary of the Oktiabrskii district youth
organization committee, a secretary and later the first secretary
of the Poltava region youth organization committee. He also
worked as the Head of the Youth Affairs Committee at the Poltava region executive power, the Head of the Poltava Region
State Administration, the Director of the Poltava Regional
Board of the Public Joint Stock Company «PryvatBank».
In September 2006, he was elected the Head of the Poltava
Region Council and in March of 2010, he was again appointed
the Head of the Poltava Region State Administration.
Now O. V. Udovichenko takes the position of the Head at
the «Promin-Pryvat» Ltd Supervising Council. His main priorities
are high level in local economy self-sufficiency, people life quality
improvement, social security guarantees. Rich deposits of mineral resources, well-developed agriculture and industry make
Poltava region a powerful industrial-agricultural region of the
country, and availability of qualified specialists and solid research
potential increase good perspectives for its further development.
Oleksandr Vasyliovych is a known public and party figure,
the Head of the regional organization «Native Town», a deputy of
the Region Council of three convocations, an Honored econo
mist of Ukraine. For his remarkable personal input into formation of Ukraine independence, its sovereignty and international
prestige, for his merits in state, social-economic, research, cultural and educative activities and on the occasion of the 20-th
anniversary of Ukraine independence he was awarded the
«Order of Merit» of III degree and the Honorary Diploma of the
Cabinet of Ministers of Ukraine.
He is married to a Kharkiv Polytechnic Institute graduate Lyudmyla Budyanska. He has got two sons and four grandchildren.
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