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Н

ародився 11 червня 1974 р. у м. Саки Автоном
ної Республіки Крим у сім’ї Віктора Тимофі
йовича та Людмили Степанівни Валюшенко.
З дитинства цікавився автомобілями, тому, здобувши
загальну середню освіту, довго не вагався — вирішив
пов’язати своє життя із автомобільною сферою.
У 1991–1994 рр. навчався у Сімферопольському авто
транспортному технікумі за спеціальністю «Організація
та управління на автотранспорті», який закінчив із відзна
кою. Тут зарекомендував себе талановитим та ініціативним
студентом із неабиякими здібностями організатора.
Упродовж 1994–1999 рр. навчався на факульте
ті управління і бізнесу Харківського державного ав
томобільно-дорожнього технічного університету. Тут
Сергій Вікторович наполегливо розвиває виявлені ще
у технікумі організаторські здібності, зокрема бере ак
тивну участь у громадському житті вишу і вже на пер
шому курсі стає головою студентської ради гуртожитку;
його запрошують працювати у профкомі університету та
студентській газеті.
На другому курсі С. В. Валюшенко балотувався в де
путати Київської районної ради м. Харкова, але, набрав
ши 31% голосів виборців, зайняв друге місце.
У 1999 р. із відзнакою закінчив Харківський дер
жавний автомобільно-дорожній технічний університет.
Після закінчення цього вишу влаштувався стажистом із
продажу автомобілів у ТОВ «АККО–Інвест». Самовід
дана, завзята та цілеспрямована праця дала свої резуль
тати — невдовзі Сергій Вікторович став директором цьо
го автосалону.
Із 2001 р. очолив напрям із продажу автомобілів
Mazda i Suzuki в Харківській, Миколаївській та Черкась
кій областях.
Нині С. В. Валюшенко є директором офіційного
дилерського центру Mazda в Харківській області. Під
його керівництвом центр неодноразово ставав кращим
в Україні.
Сергій Вікторович зазначає, що університет дав
можливість не лише отримати теоретичні знання за об
раною спеціальністю, а й здобути практичні навички, бе
ручи участь в управлінні університету, що в подальшому
суттєво допомогло йому адаптуватися в сучасному світі.

Із великою теплотою та ніжною усмішкою на вус
тах Сергій Вікторович згадує студентські роки — золоту
пору свого життя. Він дуже вдячний викладачам альмаматер, що упродовж усіх років навчання були мудрими
наставниками і порадниками, часто розкривали переві
рені досвідом таємниці професійної діяльності.
Особливо запам’яталося, як на третьому курсі на
вчання всіх зразкових керівників студентських гурто
житків профком університету нагородив триденною
поїздкою на відпочинок у м. Феодосію на травневі свя
та. Також була нагороджена краща в м. Харкові ко
манда з аеробіки під керівництвом О. Ю. Курилової
і М. Є. Акімової.
Сергій Валюшенко щиро дивується тому, як цікаво
та непередбачувано може скластися життєва доля: поки
нувши малу Батьківщину, він вирушив до Харкова, щоб
вступити до Харківського державного автомобільнодорожнього технічного університету, згодом, вже будучи
студентом, за путівкою від університету поїхав до Кри
му і там, на березі Чорного моря, зустрів свою майбутню
дружину Юлію. Вона займалася аеробікою і також разом
із командою за путівкою від університету поїхала відпо
чивати. Саме ця зустріч стала найяскравішим епізодом
усього студентського життя С. В. Валюшенко.
Сергій Вікторович тримає руку на пульсі життя
альма-матер. Студенти ХНАДУ проходять виробничі
практики на базі ТОВ «АККО Моторс» із подальшим
працевлаштуванням. Персонал автоцентру на 90% скла
дається з випускників університету.
У вільний час Сергій Вікторович любить грати
у футбол та відпочивати.
Має чудову сім’ю. Дружина, Юлія В’ячеславівна,
є випускниця факультету управління і бізнесу Харків
ського державного автомобільно-дорожнього технічно
го університету. Подружжя виховує доньку Маринку,
можливо, майбутню студентку ХНАДУ. Сестра С. В. Ва
люшенко, Марина Мушенко, закінчила факультет
управління і бізнесу «сімейного вишу», а її чоловік Олек
сандр — автомобільний факультет.
Життєвим кредо Сергія Вікторовича стали такі сло
ва: «Ні в якому разі не можна зупинятися на досягнуто
му, потрібно завжди вчитися та йти лише вперед».
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