
АВТОБІОГРАФІЯ

Я, Жуков Олександр Леонідович, народився 14 липня 1964 року в селі Лукі 
Вітебськоі області Білоруськоі Радянськоі Соціалістичноі Республіки. 
Громадянин Украіни.
Освіта вища. В 1991 році закінчив Смоленський державний інститут фізичноі 
культури за спеціальністю «Тренер-викладач»,

В 2004 році з відзнакою закінчив Міжрегіѳнальну академію управління 
персоналом за спеціальністю «Економіка і управіння бізнесом», магістр. 
Трудову діяльність почав у 1980 році слюсарем на телевізійному заводі 
«Вітязь» у м.Вітебськ, де працював до 1982 року.
3 1982 по 1984 р. відбував строкову службу у збройних силах Союзу 
Радянських Соціалістичних Республік.
3 1984 по 1993 р. - інструктор зі спорту спортивного клубу «Метеор» 
Південного машинобудівного заводу, у м. Дніпропетровськ.
3 1990 по 1992 р. - інструктор з легко! атлетики міжнародного відділу 
Дніпропетровського обласного спортивного комітету.
3 1992 по 1993 р. - заступник директора ТОВ «Луч-ЛтД», м. Дніпропетровська.
3 1993 по 2002 р - генеральний директор ТОВ «Гепард», м. Дніпропетровська.
3 2002 по 2005 р. - генеральний директор ТОВ «Міська інвестиційна трупа», м. 
Дніропетровська.
3 2005 по 2007 р. - генеральний директор ТОВ з іноземними інвестиціями 
«Аква-Сіті», м. Дніпропетровськ.
3 2007 - генеральний директор ТОВ «Ліга регіонального розвитку «Дніпро»», 
у м. Дніпропетровськ.
3 2002 по 2006 р. - депутат Дніропетровськоі міськоі Ради скликання. Член 
постійноі комісіі міськоі Ради з питань містобудівництва, землекористування і 
охорони навколишнього середовища.
3 листопада 2016 року -  директор КПНЗ Спеціалізована дитячо - юнацька 

спортивна школа олімпійського резерву №3 ДніпровськоІ міськоі ради.
Як депутат міськоі Ради, здійснив багато важливих соціально - екологічних 

проектів, в тому числі, реконструкцію Монастирського (Комсомольського) 
острову (оздоровчо-розважальний комплекс «Аква-Сіті») та Бульвару Слави 
(алея Героі'в).
Майстер спорту міждународного класу з легко! атлетики, багаторазовий 
призер і чемпіон Союзу Радянських Соціалістичних Республік, Украіни та 
міжнародних змагань, був членом збірноі команди Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік. Безпартійний.

Неодружений. Діти: Жукова Олеся Олександрівна народилась 21.07.1986 
року, Жукова Елизавета Олександрівна народилась 12.04.2000 року, Жукова 
Марія Олександрівна народилась 7.06.2013. Проживаю за адресою: 49000 м. 
Дніпро, вул. Любарського буд.4, кв. 109. Телефон: моб. 066-368-63-66. 
Судимості не маю.
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