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Н

ародився 15 квітня 1991 р. в с. Камінь-
Риболов Ханкайського району Приморського краю (Росія). Батько, Олександр
Опанасович, — військовий, будівельник. Мати, Світлана Миколаївна, працювала технологом на виробничих підприємствах.
Дитинство хлопця промайнуло у м. Кодима та Кодимському районі Одеської області. Саме в ті часи зародилася його любов до сільського господарства, що
стала ключовою під час вибору майбутнього фаху.
Після закінчення із золотою медаллю Кодимської
загальноосвітньої школи, упродовж 2008–2013 рр.
О. О. Коломієць навчався на економічному факультеті
Одеського державного аграрного університету за спеціальністю «Облік та аудит».
У цьому вищому навчальному закладі він брав активну участь в студентському житті: був обраний старостою групи та академічного потоку, а згодом — головою
Студентської ради факультету. Він зробив вагомий внесок у розвиток студентського самоврядування. У той
час Студентська рада стала дієвим самостійним органом студентського самоврядування. Було організовано
велику кількість освітніх і культурних заходів, де студенти університету навчалися нового та яскраво відпочивали. Також слід зазначити, що одними з головних

завдань Студентської ради були захист прав студентів
та відстоювання їхніх інтересів перед керівництвом університету та викладачами.
Трудовий шлях Олександр Олександрович розпочав у 2010 р., навчаючись на ІІІ курсі Одеського державного аграрного університету. У вільний від навчання час
працював менеджером у приватних компаніях. Здобувши
вищу економічну освіту, в 2013 р. влаштувався працювати
до «ПриватБанку». Приблизно рік потому разом із друзями почав займатися підприємницькою діяльністю.
Сьогодні є співзасновником декількох виробничих компаній і директором Рекламно-виробничої компанії
«Промо ЮГ» — одного з лідерів на ринку виробництва
рекламних конструкцій м. Одеси. Компанія стрімко розвивається та освоює перспективні види діяльності.
Велику роль у житті О. О. Коломійця відіграв Одеський державний аграрний університет. Усі п’ять років навчання у виші, а також проживання в гуртожитку
із радістю згадує й досі, адже саме тоді відбулися як
і перші вагомі особисті досягнення, так і перші розчарування. Зауважує, що студентське життя навчило його досягати поставленої мети та ніколи не сходити з обраного
шляху, яким би тернистим він не був.
Олександр Олександрович щиро вдячний усім викладачам альма-матер за якісні знання та досвід організаційної роботи, що стали міцним
фундаментом для подальшого професійного становлення і кар’єрного зростання.
Особливу подяку висловлює Світлані Савівні Стояновій-Коваль, яка є не лише
високопрофесійним викладачем, а й мудрим наставником і порадником.
В Одеському державному аграрному
університеті О. О. Коломієць зустрів
справжніх друзів на все життя, з якими
він підтримує постійний зв’язок у фаховій діяльності, а також відпочиває у вільний час.
Щасливий у шлюбі разом із красунею-дружиною Юлією. Надзвичайно
добра й не за роками мудра, вона завжди
підтримує коханого чоловіка, щодня надихаючи його на беззаперечний успіх.
Студентська рада економічного факультету ОДАУ, 2010 р.
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