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Н

ародився 11 жовтня 1987 р. у м. Харкові у ро практиці, а відтак і знаходити шляхи до вирішення
дині Лариси та Володимира Мальцевих. Ва проблем будь-якої складності. Нині саме ця пластич
лентин Володимирович із дитинства мав ність є визначальною рисою Валентина Володимиро
схильність до точних наук, захоплювався автомобілями вича як фахівця і керівника. Великою заслугою педа
та комп’ютерними технологіями. Це захоплення й визна гогів ХНАДУ він вважає й те, що виніс зі стін рідного
чило його подальший професійний шлях.
навчального закладу тверде переконання: основою
У 2003 р. В. В. Мальцев вступив до ліцею при Хар успіху в будь-якій сфері є наполегливість і звичка по
ківському національному автомобільно-дорожньому стійно працювати над собою, пізнавати нове, вчитися.
університеті. Під час навчання здобув свідоцтво про
У 2010 р. В. В. Мальцев був направлений на ста
присвоєння кваліфікації 4112 — «Оператор комп’ю жування до Індійського економічного університе
терного набору 4 розряду». Валентин Володимиро ту (м. Нью-Делі, Індія), де представляв інтереси та
вич продовжив розвивати захоплення дитинства, здо висвітлював переваги Харківського національного
буваючи нові знання та навички. У 2008 р. пройшов автомобільно-дорожнього університету в сфері між
стажування у Технічному університеті Клаусталя народного обміну студентами.
(м. Ганновер, Німеччина), де вивчав новітні техноло
А з 2011 р. Валентин Мальцев обіймає посаду ге
гії 3D-моделювання та проектування лазерного зва нерального директора компанії SIA «A.I.R. Group»
рювального апарату.
(м. Рига, Латвія), яка надає лізингові послуги з постав
Валентин Мальцев переконаний, що професійним ки товарів українського виробництва до країн Європи.
розвитком та успіхами в кар’єрі він завдячує прорек
Із 2012 р. В. В. Мальцев також працює в Харків
тору міжнародного факультету ХНАДУ Георгію Іва ській міській раді на посаді заступника начальника
новичу Тохтарю, який надихнув на перші серйозні управління у справах сім’ї та молоді.
кроки, що мали вирішальне значення для подальшого
Того ж року він заснував благодійний Фонд
кар’єрного зростання. Георгій Іванович донині є для «Планета добра», який реалізує програму з допомоги
Валентина Володимировича великим другом і вчите соціально незахищеним категоріям населення, ма
лем, завжди готовим дати корисну пораду, допомогти лозабезпеченим родинам і дітям із неблагополучних
відшукати відповідь на складне життєве питання.
сімей, зокрема продуктами харчування, необхід
Під час навчання у ХНАДУ впродовж 2007– ними речами. На базі фонду працює також Центр з
2011 рр. Валентин Мальцев працював помічником поводження із тваринами. З 2014 р. Фонд «Плане
проректора у відділі міжна
та добра» активно допомагає
родних зв’язків. Цей досвід
біженцям і переселенцям із
він вважає одним із найцінні
зони проведення АТО.
ших у своєму житті, адже він
Ще зі шкільних часів Ва
дав змогу навчитися спілку
лентин Мальцев мав гарні ор
ватися з людьми, різними не
ганізаторські здібності, завдя
тільки за характером, а й за
ки яким йому легко вдавалося
ментальними установками та
об’єднати значну кількість лю
соціально-культурними уяв
дей заради певної справи. Праг
леннями, вивчити особливос
нучи завжди домагатися по
ті та специфіку різних культур
ставлених цілей і завдань, він
максимально віддається робо
та опанувати високе мистецт
Благодійний вечір, організований Фондом
во застосовувати ці знання на «Планета добра» за підтримки Харківської міської ради ті, присвячує їй увесь свій час.
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