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Приватний лікар ветеринарної медицини
(ветаптека та веткабінет «Лікар Айболить»)

Н

ародився 17 червня 1979 р. в м. Новоукраїнка
Кіровоградської області. Батько, Михайло Іванович, закінчив Білоцерківський сільськогосподарський інститут, за фахом — вчений зоотехнік. Мати,
Ганна Олександрівна, — випускниця Запорізького фармацевтичного інституту, провізор.
Ще в дитинстві О. М. Бакун знав, що його покликання — ветеринарна медицина. Тато постійно розповідав
синові цікаві моменти та нюанси життя наших менших друзів. На домашніх кроликах хлопець тренувався робити вакцинації та кастрацію, доглядав маленьких кроленят. Також
працював на пасіці, пізнаючи таємниці працьовитих бджіл.
Удома Сашка завжди чекав улюблений собака Волохан.
Ветлікарями в родині були дядько Василь і двоюрідний брат Іван, до яких пів-Новоукраїнки приходило лікувати себе й тварин. Також ветеринарним лікарем став
двоюрідний племінник Юрій.
Закінчивши в 1996 р. із золотою медаллю Ново
українську середню школу № 6, О. М. Бакун вступив на
факультет ветеринарної медицини Одеського сільськогосподарського інституту. В 2000–2001 рр. був студентом факультету підвищення кваліфікації альма-матер, де
здобув кваліфікацію «економіст-бухгалтер». Велику подяку та низький уклін адресує всім педагогам ОСГІ, серед
яких: Т. В. Макаревич, М. Г. Морозову і нині покійним:
Ю. П. Лизогуб, Н. К. Пурич, М. І. Ковалок, Н. В. Іринчук, М. Ф. Станішевський, В. Я. Атамась.
У виші юнак брав активну участь у студентському
житті, був ведучим концертів (під керівництвом талановитої Г. О. Чеканович), присвячених 80-річчю з дати заснування інституту та 60-річчю факультету ветмедицини.
Також грав у виставі. Зі свого народного танцювального
колективу «Степівчанка» (м. Новоукраїнка) запросив друзів Сергія і Стаса, а також подруг Ірину й Наталю, які навчалися в Одеській харчовій академії. Юнаки з дівчатами
станцювали три танці, які дуже сподобалися глядачам.
Приємні враження залишилися від найкращого
міста у світі — Одеси: море, пляжний волейбол, гуртожиток № 4, ранкові пробіжки парком Горького… Три
роки поспіль Олександр Михайлович брав участь у марафоні «Туристичний перехід 100 км за 24 години по Поясу
Слави м. Одеса», присвяченому до Дня звільнення міста
від фашистських загарбників.

Професійну стежину розпочав у 2001 р. завідувачем міської дільничної лікарні ветеринарної медицини
у м. Новоукраїнка. З 2004 р. до сьогодні — приватний лікар ветеринарної медицини в м. Новоукраїнка (ветаптека
та веткабінет «Лікар Айболить»). У 2010–2015 рр. був депутатом Новоукраїнської міської ради VI скликання. Нагороджений Грамотами Новоукраїнської міської ради
(2012, 2016), відзнакою Президента України «За гуманітарну участь в антитерористичній операції» (2017).
За період приватної практики лікаря ветеринарної медицини 2004–2018 рр. створено мережу ветаптек-
зоомагазинів «Лікар Айболить» у Новоукраїнському
і Добровеличківському районах Кіровоградської області, «ВетМедик» у Кропивницькому та два веткабінети
в Новоукраїнці та Кропивницькому.
У 2017 р. отримав сертифікат офіційного дистри
б’ютора в Кіровоградській області німецьких кормів для
домашніх тварин «ЙОЗЕРА». У 2018 р. ветаптеки стали
представниками «HILLS» у м. Кропивницькому. Заплановано подальшу співпрацю з вітчизняними та іноземними виробниками якісних товарів для тварин.
Професія приносить Олександру Михайловичу велике задоволення, він щиро радіє, що разом із рідними
створив сімейний бізнес. Будувати приміщення для ветаптеки допомагали племінники О. М. Бакуна Аліна,
Влад, Євген і навіть п’ятирічна Тетянка носила цеглинки,
щоб дядько мурував перестінки. Значно допомагають
і батьки: мати працює в аптеці, а тато біля операційного
столу є асистентом і порадником сина, адже він лікар від
Бога. До сімейної команди долучилися сестрички Світлана й Олена. У ветаптеці Олександр Михайлович зустрів
свою майбутню дружину Віту, з якою виховує маленького синочка Михайлика. В ОДАУ навчаються племінник
О. М. Бакуна Владислав Бакун (на V курсі) та племінник
дружини Владислав Земніцин (на ІV курсі).
У вільний час полюбляє вирощувати домашню городину, допомагати батькові на пасіці, рибалити, відпочивати з сім’єю на Чорному морі, подорожувати на
автомобілі, на шаленій швидкості кататися на лижах гірськими схилами Карпат. Життєве кредо: «Чесність, працьовитість, професіоналізм!» Найдорожчим скарбом
у світі вважає родину, а головним прикладом для наслідування — свого любого батька Михайла Івановича.
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