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ШПАК
Олександр Григорович
Випускник інженерно-економічного
факультету (1975)
Президент МГО «Ліга нафтопромисловців України»,
віце-президент концерну «Укрросметал», заступник
голови Наглядової ради ПАТ «Радикал Банк», член
правління Українського союзу промисловців та
підприємців, виконавчий директор Президії МГО
«Вінницьке земляцтво у м. Києві», дійсний член
Української нафтогазової академії
Державний службовець І рангу. Кандидат економічних
наук. Заслужений працівник промисловості України
ародився 3 січня 1952 р. у селищі Рокитне на
Київщині. У 1970 р. Олександр Шпак із відзнакою
закінчив Білоцерківське технічне училище № 4,
здобувши кваліфікацію автослюсаря. Тому своє подальше професійне життя він пов’язував саме з автомобільною справою. Цьому вибору також сприяла й різноманітна література, яку читав юнак, — вона романтизувала обрану професію. Але найважливіше: він мав нахил
до точних наук та обожнював працювати з технікою.
Того ж року О. Г. Шпак став студентом інженерноекономічного факультету КАДІ (спеціальність «Економіка і організація автомобільного транспорту»). Після
закінчення другого курсу почав здобувати практичний
досвід, працюючи у вечірній час слюсарем із ремонту
автомобілів на Київському автопідприємстві № 09671.
По завершенні навчання проходив практику в Кагарлицькому автооб’єднанні, де значно підвищив власний професійний рівень та користувався повагою серед водіїв.
З 1975 р. трудовий шлях молодого інженера-економіста пов’язаний із Вінниччиною: він був інженером,
начальником відділу експлуатації, а з 1978 р. — директором АТП-10171 м. Жмеринка. Потім працював у
Жмеринському міськкомі та Вінницькому обкомі
КПУ, де очолював відділ промисловості, транспорту і
зв’язку. У травні 1989 р. обраний на посаду голови
Жмеринської міської ради.
З 1991 до 1993 р. Олександр Григорович був заступником начальника Управління магістральних
автомобільних доріг № 13 м. Вінниці, заступником
начальника Вінницького обласного управління із
забезпечення нафтопродуктами.
У вересні 1993 р. переведений на роботу до Києва, де
працював першим заступником, а згодом генеральним
директором Українського об’єднання із забезпечення
нафтою і нафтопродуктами «Укрнафтопродукт».
Протягом 1998–2002 рр. О. Г. Шпак — народний
депутат України ІІІ скликання, член Комітету Верховної
Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, Спеціальної
контрольної комісії з приватизації, а впродовж
2004– 2006 рр. — голова спостережної ради НАК «Надра
України», радник віце-прем’єр-міністра України.
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Сьогодні Олександр Григорович є президентом
МГО «Ліга нафтопромисловців України», віце-президентом концерну «Укрросметал», заступником голови
Наглядової ради ПАТ «Радикал Банк», членом правління
Українського союзу промисловців та підприємців,
виконавчим директором Президії МГО «Вінницьке
земляцтво у м. Києві», академіком Української нафтогазової академії.
Олександр Шпак займається науковою діяльністю.
Підготував багато статей із проблем функціонування
ПЕКу, економіки держави, є автором монографії «Нафта та нафтопродукти». Він — кандидат економічних наук (спеціальність «Економіка, організація і управління
підприємствами»), професор Інституту українськопольської співпраці (з 2001 р.).
Нагороджений орденами Президента України
«За заслуги» ІІІ та ІІ ст. За поданням Жмеринської міської
і селищної рад у результаті публічного конкурсу у 2003 р.
він був визнаний почесним громадянином м. Жмеринки.
У грудні 2005 р. за підсумками Всеукраїнського конкурсу
«Лідер паливно-енергетичного комплексу» Олександр
Григорович став переможцем у номінації «Громадський
діяч». 18 січня 2007 р. він був удостоєний звання «Заслужений працівник промисловості України».
За заслуги перед Українською православною церквою нагороджений орденом святого рівноапостольного
князя Володимира Великого ІІ ст. Серед його відзнак —
грамота «Благословення Папи Римського Іоанна
Павла II», нагороди міжнародних та громадських організацій, релігійних конфесій.
Незважаючи на те, що з моменту закінчення інституту минуло майже 40 років, Олександр Шпак не пориває
зв’язку із альма-матер, підтримує добрі стосунки з керівництвом НТУ.
Олександр Григорович має багато інтересів та уподобань. Він цікавиться вітчизняним та зарубіжним
мистецтвознавством, релігієзнавством. Віддає перевагу
активному відпочинку — їздить на мотоциклах (як на
спортивних, так і на дорожніх), управляє вертольотом,
займається лижним спортом. Ще одне його хобі —
полювання.
Про цілеспрямованість характеру Олександра Шпака
свідчить його промовисте життєве кредо: «Наполегливо
та поступово йти до своєї мети».
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