Москаленко Микола Іванович
Народився Москаленко Микола Іванович 21 квітня
1948 року в селі Вільне Коропського району Чернігівської
області. Закінчив у 1971 році Український інститут
інженерів водного господарства в місті Рівне та отримав
спеціальність інженера – гідротехніка.
Трудову діяльність розпочав майстром будівельного
управління № 29 тресту “Рівнехімбуд”, звідки був
призваний до лав Радянської Армії. З 1974 року працював
головним інженером ПМК № 147 “Сумиводбуд”
Мінводгоспу УРСР.
У зв’язку з розширенням водогосподарського
будівництва Кіровоградської області та створення нових будівельних організацій був
призначений Мінводгоспом УРСР начальником Знам’янського ПМК №144. У 1978 році
затверджений керуючим будівельно – монтажним трестом “Кіровоградводбуд”
Мінводгоспу. Перебуваючи на посаді керуючого трестом Москаленко М.І. створив
потужний водогосподарський комплекс у складі 6-ти будівельних управлінь, управління
матеріально – технічного постачання, автобази, бази відпочинку, власного виробництва з
розширеною інфраструктурою. В м. Кіровограді по вулиці Родимцева побудовано тисячі
квадратних метрів житла, спортивний комплекс, торгівельно-побутові заклади.
У вересні 1986 року був обраний на посаду голови Кіровоградського
міськвиконкому. На посаді голови міськвиконкому Москаленко М.І. приділяв багато
уваги благоустрою міста Кіровограда. Були капітально відремонтовані вулиці
Московська та Короленка, які забезпечують в’їзд у м. Кіровоград зі сторони м. Києва,
відремонтовано вул. Островського, що суттєво розвантажило центральну частину міста
від транспорту, розширено вул. Полтавську. Відремонтовано та введено в експлуатацію
нові очисні споруди. Розпочато будівництво нових корпусів онкодиспансеру та
кардіодиспансеру. Москаленко М.І. розпочав реконструкцію центральної частини міста,
у тому числі повернення історичного дорожнього покриття кам’яною брущаткою. Значну
увагу приділено будівництву та розвитку домобудівного комбінату, завдяки якому, в
місті збудовано тисячі квадратних метрів житла за новітніми технологіями того часу.
Розпочато будівництво нового житлового мікрорайону по вул. Полтавській та введено в
експлуатацію готель “Європа”.
Микола Іванович приділяв велику увагу реконструкції Покровської церкви та
кафедрального собору.
У 1988 році він був обраний на посаду заступника голови облвиконкому, де
продовжував займатися проблемами м. Кіровограда: саме в цей час здано в експлуатацію
корпуси онко та кардіодиспансерів, житлових і інших соціально – побутових об’єктів.
3 квітня 1990 року Москаленко М.І. був призначений на посаду генерального
директора товарно – сировинної компанії “Кіровоградголовпостач”. У 1996 році був

обраний на посаду голови правління відкритого акціонерного товариства “Інтерресурси”.
Економіка України у цей період переживала скрутні часи. Завдяки вмілому керівництву
Москаленка М.І., його професійному досвіду, умінню згуртувати людей, дало
можливість зберегти підприємство, врятувати його від занепаду, вивести та забезпечити
роботою біля 700 працюючих. Проявом ефективної роботи на посаді голови правління, є
присвоєння підприємству Почесного звання “Дисциплінований платник податків
Кіровоградщини” та вручений “Знак довіри” за вагомий внесок до бюджету міста по
своєчасній сплаті податків.
За часи своєї комерційної діяльності на Кіровоградщині Москаленко М.І. створив
мережу автозаправних станцій, тісно пов’язаних з п’ятьма регіональними нафтобазами;
міцне сільхозпідприємство з механізованою дільницею та мережею регіональних
елеваторів; було створено нове виробництво кондитерських виробів європейського рівня
на базі першого в місті дитячого ресторану; готель – ресторан, який по рівню інтер’єрів
та сервісу гідно презентує Кіровоградщину на українському ринку готельних послуг.
У будь-якій справі, розпочатій Москаленком М.І., першочергова увага завжди
приділяється соціальній і побутовій сфері.
На базі ВАТ “Інтерресурси”, Москаленко М.І. створює високотехнологічне
промислове підприємство будівельної індустрії, яке дало відмінні результати,
виробляючи та реалізовуючи свою продукцію на ринках Європи та України. ВАТ
“Інтерресурси” одне з найбільших та найсучасніших деревопереробних підприємств у
Кіровоградській області.
Професійна діяльність Москаленко М.І. відмічена орденом “За заслуги” ІІІ ступеня
(1998).
Рішенням Кіровоградської міської ради 5 серпня 2008 року Москаленку Миколі
Івановичу присвоєно звання “Почесний громадянин м. Кіровограда”.

