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Н

ародився 22 вересня 1988 р. у м. Світлогорську
(Республіка Білорусь). Батько — Володимир
Олексійович, за фахом лікар, та мати — Оле
на Вікторівна — інженер прищепили синові любов до ро
боти, адже знали, що праця — найкращий шлях до щастя.
Ще з дитинства Геннадій Володимирович захоплювався
технікою. Вибір майбутньої професії був зроблений сві
домо, адже 18-річний юнак мав неабияке бажання вивчи
ти будову та принцип роботи двигуна внутрішнього зго
ряння. Він мріяв, що в майбутньому працюватиме над
розробкою сучасних автомобільних двигунів.
Упродовж 2005–2010 рр. був студентом автомо
більного факультету Харківського національного авто
мобільно-дорожнього університету. Під час навчання
працював у дилерському центрі Honda, зокрема був від
повідальним за ремонт і сервісне обслуговування мотоі силової техніки компанії. Далі Геннадій Володимирович
активно рухається кар’єрними сходинками — відкриває
все нові й нові горизонти обраної професії.
У 2008 р. був запрошений у компанію Nokia на поса
ду спеціаліста з маркетингу. У 2010 р. отримав сертифікат,
що підтверджує «Золотий рівень» кваліфікації фахівця
у відповідній сфері. У 2012 р. пройшов конкурс на посаду
спеціаліста з продажу автомобільних мастил для сервіс
них станцій і автовиробників у ТОВ «Лукойл Лубрікантс
Україна». Налагодив співпрацю з ПАТ «Запорізький ав
томобілебудівний завод», уклав домовленість про залив
ку мастил у нові автомобілі Chery і Geely українського
складання, підписав контракти з національними мережа
ми СТО «АІС» і «УкрАвто». У 2013 р. призначений на по
саду провідного спеціаліста, а в 2014 р. — керівника групи
з продажу автомобільних мастил.
Геннадій Володимирович зазначає, що освіта ХНАДУ
стала міцним фундаментом для побудови майбутньої про
фесії, а знання, уміння та навички, здобуті під час роботи
на різних посадах у автомобільній сфері, допомогли йому
досягти великих успіхів у професійній кар’єрі — стати ке
рівником групи з продажу автомобільних мастил у ТОВ
«Лукойл Лубрікантс Україна».
Г. В. Задорожний із великим захопленням згадує свої
студентські роки. Робота у лабораторіях кафедри двигу
нів внутрішнього згоряння залишила по собі найяскра

віші спогади. Парубка завжди цікавила саме практична
частина будь-якого питання. Задовольняли цікавість ам
біційного та енергійного юнака співробітники кафедри
ДВЗ: В. С. Черв’як, В. Р. Латишів та багато інших. Упро
довж усіх років навчання вони були мудрими наставника
ми й порадниками здібних та жвавих студентів, розкрива
ли їм перевірені роками викладацької практики таємниці
професійної діяльності, вчили, що є тільки одне благо —
знання і тільки одне зло — неуцтво.
Серед захоплень Геннадія Володимировича — пере
гони на прискорення на дистанції 402 м. Він переоблад
нав автомобіль, який при базовій потужності 135 к. с. має
понад 450 к. с. Є призером кількох етапів чемпіонату
України (2014–2015), переможцем кубку Києва (2014).
З 2014 р. займається колекціонуванням старої радянської
автомототехніки, зібрав понад десять одиниць.
У 2013 р. одружився з дівчиною своєї мрії Ольгою.
У 2014 р. у подружжя народився син Ярослав. Вже в чо
тири місяці малюк сидів за водійським кермом. Він і на
далі продовжує виявляти великий інтерес до різноманіт
ної техніки. Можливо, хлопчик піде стопами батька і стане
ще одним випускником ХНАДУ в сім’ї. Геннадій Володи
мирович переконаний, що думки — матеріальні, а позитив
не мислення — запорука життєвого успіху. Його життєвим
кредо стали слова: «Мрії здійснюються!»
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Геннадій Задорожний з дружиною Ольгою та сином Ярославом

