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Присвоєно почесне звання
«Заслужений будівельник України»
за значний особистий внесок
у державне будівництво,
соціально-економічний, науково-технічний,
культурно-освітній розвиток Української держави,
вагомі трудові досягнення,
багаторічну сумлінну працю.
Указ Президента України
від 1 грудня 2015 року № 670
Перший віце-президент Української державної корпорації по виконанню монтажних і спеціальних будівельних робіт
«Укрмонтажспецбуд». Академік Української технологічної
академії. Академік Академії будівництва України. Член ради
директорів Конфедерації будівельників України. Кандидат
економічних наук. Віце-президент Всеукраїнського фонду
сприяння міжнародному спілкуванню «Українське народне
посольство».
За вагомий внесок у розвиток будівельної галузі України,
будівництво нових житлових комплексів, високий професіоналізм О.І. Харченко неодноразово відзначений нагородами,
серед яких: Почесна грамота Верховної Ради України, Почесна грамота Кабінету Міністрів України, Подяка Прем'єрміністра України, Почесна грамота та відзнака «Почесний
працівник будівництва та архітектури» ІІ ступеня Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Почесна грамота Київської
міської державної адміністрації.
Народився 9 жовтня 1963 р. у м. Києві. В 1986 р. закінчив Київський політехнічний інститут, у 2010 р. — Київський
національний університет будівництва та архітектури. Основи
управлінської діяльності опановував у Національній академії
державного управління при Президентові України, яку закінчив у 2012 р.
Протягом 1986-1988 рр. О.І. Харченко служив у лавах
Збройних сил.
У 1988 р. Олег Іванович розпочав роботу на машинобудівному заводі КВО ім. Артема інженером-регулювальником
електронної апаратури. Впродовж 1989-2009 рр. обіймав
керівні посади потужних київських підприємств: КП «Енергія», ТОВ «Енергія-холдинг», СП «Енергія-трейдинг ЛТД»,
ТОВ «Центрбудінвест».
Деякий час виконував обов'язки старшого викладача,
доцента кафедри інвестиційного бізнесу в Університеті економіки та права «КРОК», передаючи власні знання і досвід
молодому поколінню.
Нині Олег Харченко — перший віце-президент корпорації «Укрмонтажспецбуд». Компанія має більш ніж піввікову
історію та відома будівництвом знакових для України об'єктів.
Основними напрямками діяльності корпорації є будівництво
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об'єктів промислового та соціально-культурного призначення,
житла за генеральним підрядом; координація діяльності будівельно-монтажних організацій, які входять до її складу.
Під його керівництвом і з його участю здійснено будівництво, реконструкцію та технічне переоснащення виробничих потужностей багатьох промислових підприємств
різних галузей. У 2011-2013 рр. виконано комплекс робіт
на Запорізькій, Придніпровській, Зміївській та Криворізькій ТЕС із введенням у дію проектних потужностей.
Збудовано центри зайнятості у Дніпропетровській області,
а також об'єкти інфраструктури та соціального призначення
у Чернівецькій області після стихійного лиха 2010 р.
В Україні та зокрема в Києві реалізовано проектні рішення понад 20 об'єктів різного призначення, в яких розроблені
розділи архітектурно-ландшафтного розміщення, зовнішнього дизайну, внутрішньої компоновки та конструкції, задіяні
нові технології та матеріали і які органічно вписалися в архітектуру і ландшафт. Серед них: житловий комплекс по вулиці
Дегтярівська, 25А загальною площею 220 000 кв. м, розробка концепції та проекту житлового кварталу площею 60 га
в межах вулиць Дегтярівської, Довженка, Зоологічної та Молдавської, розробка проектів забудови сучасними комплексами
по вулиці Малишка та благоустрою парку культури і відпочинку ім. О.С. Пушкіна.
Основну роботу О.І. Харченко поєднує з активною громадською та науково-технічною діяльністю. Є автором понад
30 наукових публікацій. Бере активну участь в опрацюванні
разом із фахівцями Конфедерації будівельників України проектів законодавчих актів з питань будівництва та внесенні
суттєвих зауважень і доповнень до цих документів.
Компетентний, умілий менеджер будівельної галузі, Олег
Харченко користується заслуженим авторитетом у колективі
корпорації, серед численних замовників, проектувальників,
будівельників та експертів як в Україні, так і за її межами.
За багато років плідної праці він виховав цілу плеяду послідовників, які з успіхом впроваджують у життя його накопичений досвід.
Життєве кредо Олега Івановича характеризує його як мудрого керівника: «Всі справи з друзями, колегами і партнерами
завершуй з добрими побажаннями і з гарним результатом».

