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Н

ародився 6 червня 1974 р. у м. Харкові. З дитин
ства справжнє задоволення К. В. Садонцеву при
носили цікаві та захоплюючі розповіді батька
про автомобілі. Малий Костик часто витав думками в ілю
зорному світі власних мрій, уявляв себе серед великих та
могутніх творінь сучасної науки і техніки. З віком бажан
ня пов’язати своє життя з автомобілями тільки зростало,
тому Костянтин Валерійович вирішив подати докумен
ти на автомобільний факультет Харківського державного
автомобільно-дорожнього технічного університету.
Упродовж 1991–1996 рр. навчався у ХНАДУ. Універ
ситет дав путівку в доросле та самостійне життя, дозволив

досягнути чималих успіхів у професійній кар’єрі. Костян
тин Валерійович щиро вдячний викладачам автомобіль
ного факультету, адже саме вони допомогли енергійним та
жвавим студентам стати висококваліфікованими спеціа
лістами, навчили спілкуватися з людьми та літературою.
Викладачами з великої літери К. В. Садонцев вважає
завідувача кафедри електрообладнання О. П. Алексієва та
викладача дисципліни «Опір матеріалів» В. Б. Коротенка.
Костянтин Валерійович тримає руку на пульсі жит
тя альма-матер. Багато випускників ХНАДУ працюють
у ПП «ЛІДАС». У вільний час любить подорожувати,
грати в футбол та рибалити.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛІДАС»

П

(Торгова марка «A-Z Auto»)

риватне підприємство «ЛІДАС» засновано обладнання (стартери, трамблери, генератори, мотори
16 січня 2001 р. Костянтином Валерійовичем вентилятора і склоочисника, різні датчики та ін.), кузов
Садонцевим. Вже майже 15 років підприємство ні запчастини (крила, капоти, бампери, фари, двері, лобові
здійснює продаж деталей і приладдя для автотранспорт й бічні стекла, передні панелі, дзеркала, підкрилки, решіт
них засобів на території України. Згідно з Національним ки радіатора та ін.), аксесуари (килимки для салону і ба
бізнес-рейтингом ПП «Лідас» входить до Топ 100 кра гажника, бризковики, дефлектори стекол, секретки коліс та
щих підприємств Харківської області, отримало заслуже ін.) У автомагазині «A-Z Auto» здійснюється доставка де
не звання «Лідер торгівлі-2014». Підприємство активно талей, у тому числі на СТО, діє налагоджена система зни
співпрацює з країнами Євросоюзу, особливо з Польщею, жок. Асортимент магазину налічує близько ста тисяч різ
них найменувань товарів, наявних на складі. Серед них є як
постійно здійснює пошук нових імпортерів.
Автомагазин «A-Z Auto» пропонує якісні витратні ма витратні матеріали для планового техобслуговування, так
теріали для проведення планового техобслуговування (мас і запчастини для більш ґрунтовного ремонту, зокрема ку
ляні, повітряні, паливні та салонні фільтри, масла в асор зовного. У автомагазині діє швидка система доставки това
рів, яких немає на складі.
тименті, антифриз, гальмівні диски
і колодки, свічки запалювання, ремені
«A-Z Auto» має інтернет-магазин
та ролики ГРМ, склоочисники та ін.),
(www.a-zauto.ua, +38 (057) 761 0000),
запчастини для слюсарно-ремонтних
де можна дізнатися про наявність то
робіт (сайлентблоки, амортизатори,
вару на складі та його ціну. Тож ша
втулки і стійки стабілізатора, маточи
нувальники німецьких марок, таких
ни та їх підшипники, поршневі групи,
як BMW та Mersedes, можуть не ви
різні сальники і прокладки, термоста
трачати свій час на відвідування рин
ти, кермові тяги і наконечники, кульо
ків автозапчастин у пошуках потрібної
ві опори, глушники та інші деталі ви
деталі. Також розроблено сайт автомо
хлопних систем, зчеплення, кермові
більних аксесуарів (www.a‑zauto.club),
ПП «ЛІДАС» є офіційним дилером
рейки, куліси КПП, помпи, радіато
де кожен автомобіліст зможе знайти
компанії «Titan» в Україні
ри та ін.), деталі електроустаткування,
для себе щось цікаве.
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Працівники ПП «ЛІДАС» є не лише майстерними
фахівцями, професіоналами своєї справи, а й надзви
чайно талановитими футболістами. Футбол став ще
однією справою, яка об’єднала цих чоловіків, сформу
вала їх як сильну та дружню команду. Вони назавжди

засвоїли просте, та надзвичайно слушне правило цієї
захоплюючої гри, яким користуються у повсякден
ності: найголовніше — встати з колін і рухатися далі.
Колектив ПП «ЛІДАС» підтримує тісні зв’язки з ФК
«Металіст».

Футбол — найкращий спосіб відпочинку для тіла і душі

Карт із картинг-клубу «Піонер»

«Роди′на! Робота! Клуб!» — з таким девізом крокує по житті Костянтин

Почесні гості автомагазину «A-Z Auto» — гравці ФК «Металіст»: М. Девич, а також К. Хав’єр, Е. Галовський де Ласерда і О. Шелаєв

Н

ародився 6 квітня1974 р. у м. Харкові. Батько, Іван
Олексійович, працював електромеханіком із об
слуговування ліфтів. Мати, Ніна Миколаївна, — пенсіо
нерка, працювала друкаркою.
Із 1989 до 1993 р. навчався у Харківському автомо
більно-дорожньому технікумі.
Упродовж 1993–1998 рр. навчався на механічно
му факультеті Харківського державного автомобільнодорожнього технічного університету.
Щиро вдячний своїм викладачам Назарову Л. В.,
Мовчану С. П., Тохтарю Г. І., Перельману М. А.
Після закінчення вишу, з 1998 до 2006 р. обіймав по
саду асистента кафедри підйомно-транспортних, буді
вельних, дорожніх машин та обладнання в ХНАДУ.
З 2006 р. й донині працює у автомагазині «A-Z
Auto». Займається підбором і торгівлею запчастин для
автомобілів іноземного виробництва (європейських,
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а мериканських, японських, корейських тощо). Олександр
Іванович підтримує зв’язки з альма-матер. Активно спіл
кується із викладачами та випускниками університету.
У вільний час любить читати книги про історію на
родів, билини та міфи, захоплюється психологією, грає у
футбол.
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