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Н

ародився 22 вересня 1960 р. у м. Києві в родині
Фелікса Ісааковича та Дори Соломонівни
Іткіних. З дитинства захоплювався технікою, будовою
машин і механізмів. Тому в 1979 р. вступив на механічний факультет Київського автомобільнодорожнього інституту, який закінчив у 1984 р.
Працював конструктором, провідним конструктором, начальником відділу маркетингу, заступником
генерального директора з перспективного розвитку
галузі, генеральним директором Київської філії
Спеціального конструкторського бюро «Газбудмашина» Міннафтогазбуду СРСР, яке згодом отримало назву
НПО «Зварканафтогазбуд», потім — Український НДІ з
будівництва трубопроводів Держнафтогазбуду України.
Нині Олександр Іткін є Головою Правління створеного у 1995 р. на базі цього НДІ Приватного
акціонерного товариства «Промислово-виробничий
інститут зварювально-ізоляційних технологій при
будівництві трубопроводів «Нафтогазбудізоляція» —
провідної науково-виробничої організації з розробки,
виробництва й застосування устаткування та технологій для будівництва й ремонту трубопровідних систем різного призначення. Основними видами діяльності інституту є створення машин і механізмів для
будівництва та ремонту трубопроводів; проектування
і будівництво газопроводів, нафтопроводів та інших
технологічних об’єктів; створення й освоєння нових
технологічних процесів відновлення ізоляційного
покриття та виконання ремонтних робіт на
магістральних трубопроводах. В інституті були розроблені нові методи видалення старого покриття,
зачистки та підготовки поверхні, нанесення високов’язких поліуретанових, епоксидних, поліепоксидних алкідно-уретанових та ін. покриттів; створені
комплекси для капітального ремонту трубопроводів,
мобільне обладнання для локальних ремонтів,
переізоляції дротів і технічного обладнання газорозподільних і компресорних станцій. Передові технології, які застосовуються на усіх стадіях виробничої
діяльності, від аванпроектів і технічних пропозицій до
реального втілення науково-технічних рішень, забезпечили ПрАТ «ПВІ ЗІТ Нафтогазбудізоляція» одне з
провідних місць серед спеціалізованих організацій
нафтогазової галузі України та інших країн.

Сфера наукових інтересів Олександра Феліксовича
Іткіна та поле його практичної діяльності — розробка
технологій і обладнання для будівництва та капітального ремонту магістральних нафтогазопроводів. Нині
він займається розробкою інноваційних моделей та
інвестиційних проектів, створенням нових технологій
для обслуговування й капітального ремонту лінійної
частини магістрального трубопровідного транспорту.
У 2010 р. у стінах Харківського державного
технічного університету будівництва та архітектури
О. Ф. Іткін захистив дисертацію «Наукові основи розробки вібраційних машин для ущільнення цементобетонних сумішей» на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук. Є також доктором
економічних наук. Почесний професор Міжнародної
академії управління персоналом. Академік Академії
будівництва України.
Олександр Феліксович — автор понад 100 друкованих праць із теоретичної механіки, спротиву матеріалів,
зварювальних технологій, теорії та практики використання інвестицій для створення інноваційних технологій у нафтогазовому комплексі України, зокрема восьми монографій, чотирьох підручників (у співавторстві)
та навчального посібника. Має понад 50 винаходів.
У 2012 р. Олександр Іткін став лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки за роботу
«Продовження ресурсу трубопровідного транспорту
України», над якою, окрім співробітників ПрАТ «ПВІ
ЗІТ Нафтогазбудізоляція», працювали провідні науковці Івано-Франківського національного університету нафти і газу та Національного університету
«Львівська політехніка», працівники компанії
«Укртрансгаз».
Олександр Феліксович вважає, що завдяки КАДІ
отримав найперше добру фахову підготовку та навчився до останку, самозабутньо віддаватися улюбленій справі. Нині він не пориває зв’язку з рідним
університетом, зокрема разом із науковцями НТУ
працює над низкою наукових робіт.
Головне хобі Олександра Іткіна — робота, якій
віддав 30 років життя і без якої себе не мислить, а вільний час він присвячує риболовлі. Олександр Феліксович іде життям, керуючись напівжартівливим правилом: «Головне, щоб дух не перейшов у запах».
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