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Н

ародився 13 травня 1962 р. у с. Токарі Лебедин
ського району Сумської області. Обрати до
рожню галузь із неймовірного розмаїття про
фесій спонукала сімейна традиція. Адже, коли прийшов
час визначатися з майбутнім фахом, один із його числен
них дядьків, який працював дорожником у рідному селі,
запропонував обрати саме цю корисну та потрібну лю
дям професію.
Так, у 1980 р. С. М. Гайдаш став студентом дорожньобудівельного факультету Харківського автомобільнодорожнього інституту за спеціальністю «Автомобільні
дороги». Закінчив навчання в 1985 р., здобувши кваліфі
кацію інженера-будівельника. Визначаючи роль рідного
навчального закладу в своєму житті, Сергій Михайлович
зауважує, що її, безперечно, важко переоцінити. Універ
ситет дав путівку в життя, в його стінах було закладено
основи знань і вмінь, що стали визначальними для по
дальшої професійної діяльності та надійною основою для
фахового зростання й розвитку. Саме під час навчання
він сформувався як особистість, навчився плекати в собі
та цінувати в навколишніх найкращі риси характеру.
Студентські роки лишилися в пам’яті різнобарвним
калейдоскопом яскравих і незабутніх споминів, найпер
ше завдяки щирим друзям, які з’явилися в житті в цей
час. Вдячний Сергій Михайлович рідному університету
й за те, що мав можливість спілкуватися з людьми різ
них національностей, пізнавати інші культури та звичаї,
а отже — вчитися пластичності мислення та набувати до
рогоцінного вміння знаходити спільну мову з будь-ким
і в будь-якій ситуації, як виявилося, просто незамінного
для керівника. Добре запам’яталися й геодезична прак
тика та «літні канікули» в студентському будівельному
загоні, що зводив будиночки в Казахстані.
Трудовий шлях С. М. Гайдаш розпочав у 1985 р., піс
ля закінчення ХАДІ, на посаді майстра Липоводолин
ської міжгосподарської механізованої колони № 10.
У 1987 р. його обрано другим, а в 1989 р. — першим
секретарем РК ЛКСМ України в м. Липова Долина.
З 1992 до 2005 р. працював начальником філії «Липо
водолинський райавтодор», а з 2005 р. й донині очолює
ДП «Сумський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні
дороги України».

Сергій Михайлович Гайдаш — енергійний і напо
легливий керівник, який уміє організувати роботу ко
лективу, цінує кожного працівника та надає багато ува
ги професійному зростанню кадрів. Колеги поважають
його за чутність і незмінну коректність у будь-якій си
туації. Життєве кредо С. М. Гайдаша: «Цілеспрямовано
йти до реалізації своєї мети, працювати на позитивний
результат, бути відданим своїй справі — як удома, так і на
роботі».
Має численні відомчі нагороди: подяки та грамо
ти Липоводолинської районної державної адміністрації,
Сумської обласної державної адміністрації та Сумської
обласної ради, грамоту Державного агентства автомо
більних доріг України. За вагомий особистий внесок
у підвищення ефективності використання автомобіль
ного транспорту, забезпечення будівництва, ремонту
й утримання доріг, багаторічну сумлінну працю наго
роджений державною відзнакою — медаллю «За працю
і звитягу».
Одним із найщасливіших моментів для Сергія Ми
хайловича є той, коли сонячного ранку можна піти на
пасіку. Саме там, біля бджіл, серед тиші дерев і шелесту
трави, він набирається сил, знаходить внутрішню рівно
вагу та душевний баланс. Любить С. М. Гайдаш і пориба
лити, зіграти із друзями партію в більярд.
Уже багато років опорою та розрадою в радості та скру
ті для нього є кохана дружина Галина Іванівна, яка працює
провідним економістом філії «Липоводолинський райав
тодор». Подружжя Гайдашів виховало сина Олега та донь
ку Вікторію. Олег у 2007 р. закінчив Сумський національ
ний аграрний університет, а в 2011 р. здобув спеціальність
«Автомобільні дороги та аеродроми» в Харківському наці
ональному автомобільно-дорожньому університеті. Нині
працює провідним інженером відділу з експлуатаційно
го утримання доріг, організації та безпеки дорожнього
руху та охорони праці в ДП «Сумський облавтодор». Вік
торія, після закінчення у 2013 р. ДВНЗ «Українська ака
демія банківської справи Національного банку України»,
у 2014 р. також стала випускницею ХНАДУ за спеціаль
ністю «Економіка підприємства». Нині працює провід
ним економістом із праці планово-економічного відділу
ДП «Сумський облавтодор».
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