ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

Даценко
Андрій
Володимирович

У вільний час займається спортом, грає у футбол, хо
дить на полювання та риболовлю. Бере участь у футболь
ному турнірі «Металіст-Ліга» разом із командою «A-Z
Аuto» є триразовим володарем кубку «Металіст-Ліги».
Андрій Володимирович переконаний, що людина
лише тоді живе, коли розвивається, має певну мету та
плани щодо її реалізації. Вислів-гасло «Завжди вперед!»
став його життєвим кредо.

Випускник автомобільного
факультету
(1998)
Директор автомагазину
«A4-E40»

Н

ародився 21 листопада 1973 р. у м. Харкові. Із ди
тинства захоплювався автомобілями, і коли прий
шов час обирати майбутню професію, довго не вагався —
вирішив працювати у транспортній галузі.
Упродовж 1993–1998 рр. навчався на автомобільно
му факультеті ХНАДУ.
Всіма успіхами свого життя А. В. Даценко завдя
чує турботливим батькам, а також майстерним викла
дачам альма-матер: декану спецколеджу університе
ту С. П. Мовчану та викладачу кафедри іноземних мов
Л. В. Лежавій, які старалися дати вихованцям знання,
що стануть міцним фундаментом для побудови їхньої
професійної кар’єри, допомогли визначити правильні
пріоритети в житті.

Панфьоров
Сергій
Анатолійович

Н

Випускник автомобільного
факультету
(2010)
Начальник відділу аналітики
в автомагазині «A4-E40»

Футбольна команда автомагазину «A-Z Аuto Gagarina».
Зліва направо: перший ряд: Р. С. Люшень, О. І. Жинжера,
С. В. Хомазюк; другий ряд: В. С. Голунов, Р. В. Колісник, Г. В. Луців,
С. М. Соловйов, О. В. Іванов, С. А. Остапенко

дорожнього університету. Зарекомендував себе здібним,
старанним та цілеспрямованим студентом, який має пев
ні цілі та впевнено йде до їх реалізації. У 2010 р. закінчив
університет із відзнакою.
Рідний брат Сергія, Андрій, також є випускником
ХНАДУ.
Сергій Анатолійович переконаний, що кожна люди
на є творцем свого життя. Його життєвим кредом стали
такі слова: «Наша доля в наших руках!»

ародився 28 травня 1986 р. у м. Стаханові Луган
ської області.
Батьки, Анатолій Григорович
та Антоніна Георгіївна, вчили сина,
що воля і енергія є головними ру
шіями розвитку людини, адже вони
дуже часто виявляються більш ва
гомими, ніж великий талант або ж
запальний темперамент. Хлопчик
добре засвоїв мудру пораду отця
й неньки — ці дві непереможні сили
стали постійними супутниками
його життя.
У 2001 р. Сергій Анатолійович
вступив у Кіровський транспорт
ний технікум за спеціальністю «Об
слуговування і ремонт автомобілів
і двигунів», який закінчив у 2005 р.
із відзнакою.
У 2005 р. став студентом авто
Колектив автомагазину «А4-Е40». Зліва направо: стоять:
мобільного факультету Харківсь
Д.
Ю.
Кропотов,
С. А. Панфьоров; сидять: Є. В. Корсаков, А. В. Даценко, О. В. Магатін
кого національного автомобільно-
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