ЛОШКОВ ОЛЕКСАНДР ГЕННАДІЙОВИЧ
Фракція: політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода"
Партійність: голова Золотоніської міської організації ВО «Свобода»
Постійна комісія: з питань регламенту, місцевого самоврядування, забезпечення
правопорядку та захисту прав людини, голова комісії.
Місце роботи: Державний заклад "Золотоніська технічна школа Укрзалізниці", Провідний
юрисконсульт
БІОГРАФІЯ:
Народився 10 листопада 1974 року в Золотоноші, де і сьогодні проживає з родиною.
У 1991 році закінчив золотоніську школу № 1 й одразу вступив до Чигиринського
сільськогосподарського технікуму, де навчався за спеціальністю правознавство. Згодом у
2002 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого в
Харкові та здобув кваліфікацію юриста.
Працювати розпочав ще школярем – на літніх канікулах у 1989-1990 роках Олександр вже
працював учнем слюсаря-клепальника та слюсарем-збиральником на Золотоніському заводі
металовиробів «Супутник». Також працював артистом: протягом шкільного навчального
1990-1991 року у вільний від навчання час грав у духовому оркестрі в Золотоніському
районному будинку культури.
Після закінчення навчання у технікумі працював за фахом в різних підприємствах та
державних й муніципальних установах: торгово-комерційній фірмі «РА» в обласному центрі,
відділі освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради, Відкритому акціонерному
товаристві «Золотоніський завод залізобетонних виробів». Перебував на державній службі,
працював судовим виконавцем, а згодом старшим судовим виконавцем Золотоніського
міського суду, старшим державним виконавцем Золотоніського міського відділу державної
виконавчої служби, спеціалістом І та ІІ категорій з покладенням обов’язків юрисконсульта в
Золотоніському міському відділі земельних ресурсів, головним спеціалістом відділу
організаційної і кадрової роботи апарату Золотоніської районної державної адміністрації. З
листопада 2005 року працює провідним юрисконсультом в Державному закладі
«Золотоніська технічна школа Укрзалізниці».
У 2006 році Олександра Лошкова було обрано депутатом Золотоніської міської ради. На
проміжних виборах до Черкаської обласної ради 31 серпня 2014 року був обраний депутатом
по одномандатному мажоритарному виборчому округу № 44 в Золотоноші.
Олександр займався у місті громадською діяльністю, входив до складу місцевої ГО
«Розвиток». Є одним з перших свободівців на Черкащині, з 2008 року член Всеукраїнського
об’єднання «Свобода». Очолює Золотоніську міську партійну організацію партії і є
заступником голови обласної організації партії з юридичних питань, завжди здійснює
правовий супровід виборчої кампанії націоналістів в області. Його організація цьогоріч
вперше здобула свободівську фракцію в Золотоніській міській раді.
Активний учасник Революції Гідності, разом з членами Золотоніської міської організації ВО
«Свобода» регулярно несли чергування на Майдані у складі черкаської делегації. Олександр

входив до складу інтендантської служби в революційній Київраді. Разом із іншими
активістами, що прагнули змін та подолання режиму януковича, співорганізував місцевий
Майдану у Золотоноші.
Одружений. Разом із дружиною Ольгою виховує двох дітей: сина Юрія, 1999 року
народження, що навчається в одинадцятому класі золотоніської спеціалізованої школи
інформаційних технологій, та доньку Марію, 2007 року народження, яка навчається у
третьому класі.
Рішенням фракції ВО «Свобода» у Черкаській обласній раді Олександра закріплено за
Золотоношою, Золотоніським, Драбівським та Чорнобаївським районами (тобто на усьому
Лівому березі Черкащини). Як фаховий юрист, у минулому скликанні Олександр працював
заступником голови комісії з питань регламенту, місцевого самоврядування, забезпечення
правопорядку та захисту прав людини. У цьому ж скликані він очолив цю комісію.
КОНТАКТИ: 0989575504, Loshkov_o@i.ua, https://www.facebook.com/tehurist
ОКРУГИ: Перший номер у виборчому списку політичної партії Всеукраїнське об’єднання
"Свобода".

