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ародився в м. Харків. Батько, Геннадій Іва
нович, працював інженером-фізиком, а мати,
Любов Ісаківна, — інженером-проектуваль
ником. Андрій Геннадійович із дитинства обожнював
автомобілі, тому ще до закінчення школи твердо знав,
що вступатиме до ХАДІ.
У 1995 р. А. Г. Волокіта став студентом автомобіль
ного факультету Харківського державного автомобіль
но-дорожнього технічного університету. За три роки
вирішив здобути в стінах альма-матер іще одну спеці
альність — економічну. Навчання за обома спрямуван
нями закінчив у 2000 р.
Трудову діяльність розпочав із посади сервіс-мене
джера на станції технічного обслуговування «Ска
нія-Сервіс». Згодом А. Г. Волокіта перейшов працюва
ти на науково-виробниче підприємство Міжнародний
консорціум «Енергозбереження», основним напрямом
діяльності якого є розробка та виробництво енергетич
ного обладнання, зокрема й для важких умов експлуа
тації, а також комплексні проекти, інжиніринг, супровід
у експлуатації. На цьому підприємстві пройшов шлях
від спеціаліста до комерційного директора.
Андрій Геннадійович щиро вдячний викладачам
університету, що були неперевершеними професіона
лами та великими ентузіастами своєї справи. Особ
ливо йому запам’яталася улюблена фраза виклада
ча математики, що мотивувала студентів до навчання:
«Навчання — це потяг: якщо не встигаєш — наздога
няй на таксі».
Багато хороших спогадів береже пам’ять і про одно
курсників — добрих, розумних, надійних і самостійних
хлопців. Для Андрія Геннадійовича університет — це
передовсім його однокурсники, люди, які донині й, ма
буть, уже назавжди, залишилися найближчими та най
кращими друзями, спілкування з якими ніколи не на
бридає.
Сьогодні А. Г. Волокіта підтримує зв’язок із альмаматер, є частим гостем рідного університету. Радісні
усмішки, якими вітають його доценти та професори, —
найкраще свідчення правильності обраного професійно
го шляху.
Андрій Геннадійович захоплюється велосипедним
спортом. А ще, як справжній автомобіліст, обожнює ав
топерегони. Одружений, має двох дітей: дев’ятирічну
Анечку та Дмитрика, якому нещодавно виповнився рік.

ародився 6 лютого 1957 р. у м. Ізюмі Харків
ської області в сім’ї Сергія Андрійовича та
Валентини Федорівни Слабунових.
Упродовж 1974–1979 рр. навчався на автомобільно
му факультеті Харківського автомобільно-дорожнього
інституту.
Трудову діяльність розпочав у 1979 р. у ТОВ
«Ізюмське АТП-16366», де обіймав посади інжене
ра та заступника директора з організації перевезень.
Із 1984 р. працював інструктором організаційного від
ділу Ізюмського міського комітету компартії України.
З 1987 до 2013 р. обіймав посаду директора ТОВ «Ізюм
ське АТП‑16307». У 1996–1998 рр. навчався в магістра
турі ХАДІ за спеціальністю «Організація перевезень
і управління на транспорті».
Був обраний депутатом І, V, VI скликань Ізюм
ської міської ради. Будучи депутатом V скликання,
обіймав посаду голови бюджетної комісії, а як депутат
VI скликання працював заступником голови бюджет
ної комісії.
В. С. Слабунов вважає, що автомобільний транс
порт є основою економіки держави, тож вирішив при
святити своє життя служінню в автомобільній сфері за
для розвитку та процвітання своєї країни.
Валерій Сергійович тримає руку на пульсі жит
тя альма-матер, систематично відвідує зустрічі випус
кників. Був головою державної екзаменаційної комісії
ХАДІ.
Нагороджений почесними грамотами Харківської
облдержадміністрації, Харківської обласної ради, Ізюм
ського міського голови, знаками «Почесний автотран
спортник України», Головтрансінспекції «Почесний
працівник», почесним знаком «Випускник ХНАДУ».
У вільний час любить ходити на полювання, риба
лити, доглядати за садом та подорожувати.
Має чудову сім’ю. Разом із дружиною виховав двох
дітей. Син Артем — випускник факультету управлін
ня та бізнесу, працює головним інженером ТОВ «Ізюм
ське АТП». Донька Олена — випускниця факультету
транспортних систем, працює бухгалтером в ТОВ «Екс
прес» у м. Харкові. Також випускниками «сімейного»
вишу стали невістка Наталія Ровчак та зять Олександр
Шевченко.
Життєвим кредо В. С. Слабунова стали такі слова:
«Пообіцяв — виконай, не можеш — не обіцяй».
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