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Кушвід
Олександр Анатолійович
Випускник факультету промислового
та цивільного будівництва (1990)

Н

Начальник Управління капітального будівництва
Дніпропетровської обласної державної
адміністрації. Кандидат технічних наук

ародився 1 березня 1966 р. у м. Дніпропетровську. Щасливий сім’янин, батько прекрасної доньки та дідусь двох чудових онуків. Вищу освіту здобував у 1983–1990 рр. у ДІБІ
за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво»,
отримавши кваліфікацію інженера-будівельника.
28 квітня 2009 р., згідно з Рішенням Президії Вищої атестаційної комісії України, О. А. Кушвіду присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності «Будівельні матеріали та вироби».
Має значний досвід роботи в будівельній галузі. Професійну діяльність розпочав у серпні 1990 р., працюючи на посадах майстра та виконроба спеціалізованого управління
«Спецбуд» тресту «Дніпровантажбуд» м. Дніпропетровська.
З 1992 до 1995 р. був виконробом, директором МП
«Спецбуд» у м. Дніпропетровську. В липні 1995 р. призначений генеральним директором ТОВ «Проектно-конструкторська фірма «Будівельна компанія». З жовтня 2000 р. до
січня 2006 р. обіймав посаду директора ТОВ «Будівельна
компанія «Регіон» у м. Дніпропетровську.
З січня 2006 р. Олександр Анатолійович працює в Управлінні капітального будівництва Дніпропетровської обласної
державної адміністрації. У межах наданих йому повноважень
оперативно планує, регулює та контролює ефективну взаємодію управління з іншими підрозділами органів державної
влади, будівельними організаціями щодо вирішення проблем, які виникають при виконанні покладених завдань.
Під керівництвом О. А. Кушвіда управління успішно здійснює свою роботу: забезпечує реалізацію державної політики в галузі будівництва, бере участь у виконанні обласних
програм, здійснюючи функції головного розпорядника коштів та замовника на об’єктах будівництва і реконструкції,
та проводить технічний нагляд на будівництві. Системна організація роботи управління, яку забезпечує Олександр Анатолійович, дозволила в 2016 р. охопити будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом близько 168 об’єктів.
За визначні трудові досягнення, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток України та Дніпропетровщини протягом серпня — вересня 2003 р. йому було двічі
вручено подяки від голів Дніпропетровської обласної ради
та Дніпропетровської обласної державної адміністрації. За

сумлінну працю на залізничному транспорті нагороджений Подякою Укрзалізниці, а за значний особистий внесок у вирішення проблеми теплозабезпечення автономної
теплогенераторної середньої школи № 58 — Подякою Дніпропетровського міського голови. У 2012 р. отримав відзнаку Дніпропетровської обласної державної адміністрації —
пам’ятний знак «80 років Дніпропетровській області».
У 2016 р. Управління капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації нагороджено Дипломом І ступеня за перемогу в Конкурсі на кращі
будинки і споруди, збудовані та введені в експлуатацію на
території України в 2015 р., у номінації «Об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури» за спорудження об’єкта
«Пішохідні переходи закритого типу в різних рівнях із проїзною частиною на проспекті Газети «Правда» в м. Дніпропетровську (будівництво першої черги).
Найбільш значущими є такі об’єкти будівництва та
реконструкції:
– будівництво дитячого навчального закладу на вул. Дніпропетровській, ж/м «Володимирський», с. Ювілейне
Дніпропетровського району;
– реконструкція неонатального корпусу з прибудовою приміщень лікувально-діагностичного відділення Комунального закладу «Дніпропетровський спеціалізований
клінічний медичний центр матері та дитини ім. проф.
М. Ф. Руднєва» Дніпропетровської обласної ради» на
пр. Пушкіна, 26 у м. Дніпропетровську;
– реконструкція будівлі поліклініки (блок № 5) Комунального закладу «Дніпропетровська обласна дитяча клінічна
лікарня» Дніпропетровської обласної ради під неонатальний блок з консультативно-діагностичною поліклінікою
на вул. Космічній, 13 у м. Дніпропетровську;
– капітальний ремонт Комунального закладу охорони
здоров’я «Нікопольський пологовий будинок» на вул. Гагаріна, 49а, м. Нікополь;
– реконструкція споруди пульмосанаторію на вул. Глаголєва, 14 під дошкільний навчальний заклад, м. Кривий Ріг;
– будівництво пішохідних переходів закритого типу із
проїзною частиною на пр. Газети «Правда» в м. Дніпро
петровську.
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