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У

спішний банкір, юрист високого рівня, боксер,
меценат і голова щасливої родини — для Михайла
Букрєєва немає неможливого.
Народився 14 липня 1980 р. в м. Запоріжжя. Зі шкільних
років захоплювався боксом: саме завдяки заняттям цим видом спорту ще в дитинстві у майбутнього голови правління
«Індустріалбанку» сформувався незламний чоловічий характер. Перші перемоги та поразки на рингу навчили не боятися труднощів і наполегливо йти до мети.
Студентом Запорізького державного університету
Михайло Букрєєв став у 1997 р. При вступі до вишу обрав
юридичний факультет: тоді бачити сина успішним висококласним юристом було мрією батьків. Але в доцільності для
себе саме такого професійного вибору Михайло Юрійович
згодом переконався й сам.
Першим викликом, перевіркою на правильність обраного шляху, стала виробнича практика під час навчання. Тоді
Михайло Букрєєв потрапив до досвідченої команди правників комбінату «Запоріжсталь». Було непросто, знань для
роботи нарівні з фахівцями-практиками високого класу не
вистачало. Це зачепило майбутнього юриста за живе, викликало гаряче бажання вивчити «матчастину» на «відмінно» та
досягти рівня професіоналів.
Після закінчення університету Михайло Юрійович працював юристом у комерційних структурах, потім — у Державній податковій адміністрації в Запорізькій області. В цей час
відбулося становлення його як юриста, прийшло розуміння,
як саме та в якому напрямку потрібно розвиватися далі.
У 2005 р. Михайло Букрєєв отримав пропозицію приєднатися до команди юридичного управління АКБ «Індустріал
банк». Спершу — рядовим юристом. Робота в банку має багато
особливостей і потребує специфічних знань, які можна здобути лише на практиці. Михайло Юрійович брався за найскладніші справи, знаходив рішення для тих, які, здавалося б,
зайшли у глухий кут, і згодом досягнув професійного рівня,
що дозволив йому успішно відстоювати інтереси «Індустріалбанку» в Україні та міжнародних судових органах.
Готовність і здатність працювати на результат, міцні лідерські задатки, вміння формувати команду та висока професійна майстерність — саме ті риси, завдяки яким Михайло
Юрійович Букрєєв у 2013 р. очолив юридичне управління,
наступного року був обраний членом правління, а в 2016 р.
став головою Правління «Індустріалбанку» — одного з най
старших і найнадійніших банків нашої країни.
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Наразі Михайло Букрєєв майже весь час присвячує управлінню «Індустріалбанком» і здебільшого перебуває в Києві.
Попри це завжди цікавиться життям рідного міста. В колі особливої уваги Михайла Юрійовича — підтримка культурних ініціатив і подій, популяризація здорового способу життя та
спорту, зокрема розвитку боксу. Так, у 2016 р. Михайла Букрєєва було обрано віце-президентом Запорізької міської федерації боксу. Відтоді всі міські й обласні боксерські чемпіонати
відбуваються за його пильної уваги та підтримки.
Ще один напрям, розвитку якого Михайло Юрійович
присвячує багато часу й енергії — фінансова грамотність
школярів. З ініціативи голови Правління в «Індустріалбанку» традиційно проводяться освітні заходи для учнів.
А сам М. Ю. Букрєєв завжди готовий поділитися з молоддю
своїми знаннями та життєвим досвідом.
Михайло Юрійович щасливий у шлюбі. Із красунею-дружиною Вікторією виховують сина Арсенія. Він, як і батько,
захоплюється спортом і веде активний спосіб життя. Хоча
для сім’ї, друзів і захоплень часу залишається небагато,
Михайло Юрійович знаходить можливості для гармонійного розвитку кожного напрямку життя. Адже переконаний, що наше майбутнє — як професійне, так і особисте,
цілком залежить від нас самих.
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