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ародився 8 лютого 1959 р. у м. Харкові. Бать
ко, Микола Леонтійович, за фахом інженермеханік, після закінчення Великої Вітчизняної
війни працював на Харківському тракторному заводі слю
сарем, а, здобувши вищу освіту в Політехнічному інсти
туті, влаштувався на роботу інженером-конструктором
у Проектний інститут м. Харкова та м. Бєлгорода (Росія);
в останні роки викладав трудове навчання в загальноос
вітній середній школі № 5 м. Бєлгорода. Мати, Варвара
Іллівна, трудовий шлях розпочала з посади інспектора
військового комісаріату м. Харкова, потім працювала на
Бєлгородському консервному комбінаті.
У 1976 р., здобувши загальну середню освіту,
В. М. Коротаєв розпочав трудову діяльність, зокрема
працював пожежним у пожежній частині № 2 м. Бєлго
рода. Закінчивши навчання в школі ДОСААФ, отримав
кваліфікацію військового водія.
З 1977 до 1979 р. проходив службу в лавах Зброй
них сил СРСР у автомобільному батальйоні. Тут моло
дий та амбіційний парубок щиро захоплюється автомо
білями — справжнім дивом сучасної науки і техніки. Це
захоплення стало вирішальним фактором у виборі май
бутньої професії.
У 1979 р. став студентом автомобільного факультету
Харківського автомобільно-дорожнього інституту. Впро
довж усіх років навчання був старостою курсу та гру
пи. У 1982 р. група В. М. Коротаєва стала найкращою за
успішністю в навчанні серед п’яти курсів факультету та
вперше в історії інституту отримала право проходити ви
робничу практику на автомобільному заводі ім. І. А. Ли
хачова у м. Москві (Росія). Володимир Миколайович
двічі брав участь у студентських будівельних загонах,
працював водієм панелевозу на будівництві міжвузів
ського сімейного комплексу житлового масиву «Олексі
ївка» м. Харкова. Для В. М. Коротаєва студентські роки
були золотою порою його життя. Залишилися в пам’яті
змістовні та ефективні лекції, а також практичні заняття,
що проводили надзвичайно мудрі та ерудовані викладачі:
професор В. М. Смірнов, В. І. Марісов, старший викладач
В. А. Кошарновський та доцент А. М. Юрченко. Здобуті
в інституті знання, уміння та навички стали міцним фун
даментом для побудови подальшої професійної кар’єри,

зокрема кваліфікація інженера-механіка автомобільного
транспорту дала змогу успішно здійснювати професійну
діяльність у галузі автотехнічної експертизи.
Після закінчення у 1984 р. ХАДІ з відзнакою за роз
поділом був направлений у ВАТ «Дніпропетровське
АТП-11231».
У лютому 1985 р. був прийнятий на роботу в органи
внутрішніх справ. Тут пройшов довгий і тернистий шлях
від автотехнічного експерта до керівника експертного
центру. Брав активну участь у розвитку та становленні ав
тотехнічної експертизи в експертних підрозділах системи
МВС. Також був учасником різноманітних семінарів, сим
позіумів та міжнародних конференцій із цього питання.
За особливі заслуги у захисті конституційних прав
і свобод людини і громадянина, зразкове виконання
службового та громадянського обов’язку, виявлені при
цьому честь і доблесть, нагороджений численними від
знаками МВС України, зокрема: «За розвиток науки
і техніки» ІІ ступеня, орденом преподобного Іллі Му
ромця І ступеня, орденом святого рівноапостольного
князя Володимира ІІІ ступеня, а також срібною медаллю
центральної криміналістичної лабораторії МВС Респуб
ліки Польща «Za zasługi dla kryminalistyki», дипломами
Краківсього інституту судових експертиз Міністерства
юстиції Республіки Польща.
Нині М. В. Коротаєв обіймає посаду начальника
Науково-дослідного експертно-криміналістичного цент
ру при ГУМВС України в Дніпропетровській області.
Володимир Миколайович підтримує зв’язок з альмаматер, про життя рідного інституту дізнається з уст вірно
го товариша-одногрупника, нині викладача ХНАДУ Іго
ря Мармута. Систематично відвідує зустрічі випускників.
Бере активну участь у конференціях, присвячених пробле
мам автотехнічної експертизи та безпеки дорожнього руху.
В. М. Коротаєв є щорічним учасником міжнародних
поліцейських ралі, які проводять за ініціативою Міжна
родної поліцейської асоціації. У 2015 р. його команда по
сіла друге місце в категорії А.
Життєвим кредо Володимира Миколайовича стали
такі слова: «Хто просто чекає, можливо, колись отримає
очікуване, але тільки те, що залишилося після тих, хто діяв
енергійно».
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