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Н

ародився 17 серпня 1979 р. в с. Гольма Балтського
району Одеської області. Батько, Віталій Іванович, — голова СФГ «Гольма». Мати, Валентина
Євгенівна, працює бухгалтером у цьому ж господарстві.
Сашко зростав у селі, а тато змалечку прищеплював
йому любов до сільськогосподарської галузі. Тож хлопчику з дитинства подобалася професія агронома.
На вибір майбутнього фаху та вищого навчального закладу також вплинув батько О. В. Радзілевича, який є випускником ОСГІ. Закінчивши в 1996 р. школу, без жодних
вагань юнак вирішив вступати на агрономічний факультет до зазначеного інституту.
Студентське життя називає яскравим і абсолютно непередбачуваним, що виходить за всі можливі межі, особливо на останніх курсах навчання. Зазначає, що дуже
приємно було спілкуватися із завідувачем кафедри землеробства А. В. Тихоновим і викладачем кафедри землеробства Л. К. Поважнюком. Закінчивши виш, здобув
професію «вчений агроном».
Принагідно з усмішкою на вустах Олександр Віталійович згадує анекдот зі студентських років. Так, триває іспит
із «Теорії ймовірностей і математичної статистики». Професор ставить питання студентці: «Скажіть, яка ймовірність
того, що, вийшовши з будинку, ви зустрінете динозавра?»
Студентка відповідає: «Це елементарно, професоре, адже
існує тільки два результати: або зустріч, або ні».
Стверджує, що спогадів неймовірно багато, які залюбки розповідає дорогим одногрупникам і викладачам
на зустрічах випускників.
Після закінчення в 2001 р. ОДАУ, О. В. Радзілевич
почав працювати менеджером з продажу паливно-мастильних матеріалів у Одеській філії підприємства «Лукойл-Україна». У 2006 р. його призначили директором
ПП «Гольмянський степ», де безпосередньо займався вирощуванням зернових і технічних культур, розведенням
риби, поступово втілюючи у процес сільськогосподарського виробництва новітні технології науки й техніки.
Із 2015 р. дотепер Олександр Віталійович обіймає
посаду генерального директора ТОВ «Юг Агро Групп»,
у складі якого три сільськогосподарські підприємства; плідно працює над удосконаленням інновацій як
у рослинництві, так і в машинно-тракторному парку
господарств.

У наступному, 2016 р. обраний депутатом Балтської
міської ради Одеської області, де очолює комісію з урегулювання питань у сільськогосподарському виробництві.
Нагороджений низкою подяк від районної та міських рад, грамотами та відзнаками за плідну працю та активну життєву позицію. Також відзначений орденом «За
благочинність».
Щорічно О. В. Радзілевич допомагає як фінансово,
так і матеріально сільській школі, ФАПу, людям похилого
віку, які проживають на територіях, де розташовані господарства, підпорядковані ТОВ «Юг Агро Групп». Окрім
того, неодноразово допомагав бійцям АТО харчами, технікою, бронежилетами та зброєю.
Однією з найважливіших сторінок життя Олександра
Віталійовича є навчання в ОСГІ. Завдяки отриманим знанням, умінням і навичкам, уже понад 12 років він обіймає
керівні посади в сільськогосподарських підприємствах
і впроваджує у виробництво сільськогосподарської продукції сучасні досягнення науки в галузі рослинництва та
машинно-тракторного парку. Господарник активно використовує інформацію, засвоєну на заняттях в інституті,
на посаді генерального директора ТОВ «Юг Агро Групп».
Так, товариство щорічно працює рентабельно і з прибутком, досягаючи високої врожайності сільськогосподарських культур.
Вдячний випускник тримає руку на пульсі життя
альма-матер, зокрема, за можливості, щорічно зустрічається з колишніми однокурсниками та викладачами університету. Коли їздить до Одеси у зв’язку з робочими
відрядженнями, завжди відвідує рідний виш.
Головні захоплення О. В. Радзілевича — полювання та
риболовля. Зауважує, що риболовля є одним із найпопулярніших видів відпочинку населення. Попри фізичне загартування, вона розвиває спостережливість і витримку,
прищеплює любов до природи. На місцевій водоймі
в с. Гольма протягом дня можна зустріти багато любителів
відпочинку для душі. Щодо полювання відзначає, що це
відмінне хобі, чудовий спосіб відпочинку.
Дбайливий сім’янин. Разом із дружиною, Олесею
Анатоліївною, виховує сина Володимира (2008 р. н.).
У житті керується такими переконаннями: «Завжди
вір у себе, бо якщо ти не повіриш, то хто інший повірить?», «Слабкі здаються, а сильні досягають мети!»
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