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ародився 1 червня 1984 р. у м. Стаханові Луган
ської області. Батько, Анатолій Григорович, во
дій за фахом, прищепив синові любов до автомобільної
сфери, захоплення великим і незбагненним світом науки
і техніки. Мати, Антоніна Георгіївна, — оператор холо
дильних установок, змалечку привчала сина до роботи,
адже розуміла, що лише старанна та наполеглива праця
допоможе йому досягти великих успіхів у житті.
У 1999 р. Андрій Анатолійович вступив у Кіров
ський транспортний технікум за спеціальністю «Обслу
говування і ремонт автомобілів і двигунів», який закін
чив у 2003 р. із відзнакою.

Упродовж 2003–2008 рр. навчався на автомобільному
факультеті Харківського автомобільно-дорожнього уні
верситету за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне
господарство». За час навчання А. А. Панфьоров здобув
цінний багаж знань, умінь і навичок, які стали міцним фун
даментом для побудови подальшої професійної кар’єри,
засвоїв чимало корисних та надзвичайно мудрих порад ви
кладачів ХНАДУ — висококваліфікованих спеціалістів,
щирих та сонячних людей, справжніх знавців своєї справи.
Молодший брат Андрія, Сергій, також є випускником
ХНАДУ. Життєвим кредо Андрія Анатолійовича стали
такі слова: «Роби, що можеш. З тим, що маєш. Там, де ти є».

Футбольна команда автомагазину «A-Z Auto». Зліва направо:
перший ряд: Богдан Воробйов, Микола Зенов, Віталій Троцький,
Євген Лозовий, Андрій Даценко; другий ряд: Григорій Даценко,
Георгій Паншин, Віктор Бакун, Костянтин Ананченко, Євген
Єрьомін, Костянтин Садонцев, В’ячеслав Воронов
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ародився 22 серпня 1983 р. у м. Мені Чернiгiвської об
ластi. З дитинства цікавився автомобілями. Мріяв ста
ти висококваліфікованим спеціалістом автомобільної галузі,
запам’ятатися людям добрими справами у цій царині. Упро
довж 2001–2006 рр. навчався на автомобільному факультеті

Харківського національного автомобільно-дорожнього універ
ситету. Тут здобув необхідні для побудови подальшої профе
сійної кар’єри знання, уміння і навички. Сергій В’ячеславович
тепло згадує викладачів ХНАДУ, адже вони упродовж усіх
п’яти років були мудрими наставниками і порадниками, від
кривали ще зовсім юним, але надзвичайно обдарованим сту
дентам великий та незбагненний світ науки і техніки.
Радісні, енергійні та жваві одногрупники ніколи не да
вали сумувати, робили навчальні будні веселими та яскра
вими. Сергій В’ячеславович любить подорожувати, займа
тися спортом.
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