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Н

ародився 9 вересня 1959 р. у м. Харків. Після
закінчення середньої школи вступив до Хар
ківського автомобільно-дорожнього інститу
ту, який закінчив у 1981 р. за спеціальністю «Автомо
більні дороги». За направленням кілька років працював
старшим майстром будівельного управління № 850 сис
теми «Дондорбуд» у м. Червонограді Харківської обл.,
де Костянтин Олександрович зумів не лише застосува
ти на практиці здобуті в ХАДІ знання, а й проявити себе
як професіонал і лідер, а відтак був призначений сек
ретарем Червоноградського райкому комсомолу. Робота
на цій посаді загартувала характер, дала неоціненний до
свід співпраці з колективом, навчила ставити чіткі зав
дання та вести людей до мети.
Ці якості дуже допомогли Костянтинові Олександро
вичу, коли на початку 90-х рр. він почав пробувати себе в
підприємницькій діяльності: створив невеличку фірму з
ремонту автомобілів і постачання запасних частин. Під ке
рівництвом К. О. Токарєва підприємство динамічно роз
вивалося, демонструючи високі темпи зростання, розши
рювало географію роботи.
Сьогодні Міжнародний автомобільний холдинг «Со
ллі Плюс» — одна з найпотужніших і найавторитетніших
компаній на українському автомобільному ринку, його фі
лії займають провідні позиції в рейтингах лідерів у Запо
ріжжі, Полтаві, Кременчуці, Сумах, Дніпропетровську та
базовому місті — Харкові. Загалом до структури «Соллі
Плюс» інтегровані 17 підприємств, зокрема дві компанії,
що працюють в Угорщині та Німеччині. У сфері інтересів
холдингу такі бренди, як: Mercedes, Volkswagen, Renault,
Seat, Volvo Trucks, Skoda, Hyundai, DAF. Німецькими ар
хітекторами спроектований перший та єдиний в Україні
концептуальний центр Mercedes (м. Харків), а нещодавно,
попри непростий економічний стан у країні, вперше від
крив відвідувачам двері концептуальний центр Renault.
Гордість К. О. Токарєва та всієї компанії — чотири рари
тетні автомобілі Mercedes 1937, 1942, 1944 та 1958 рр. ви
пуску, відновлені співробітниками підприємства.
Діяльність компанії побудована на клієнтоорієнтова
ному підході. Всі підприємства «Соллі Плюс» широко за
стосовують системи trade-in, до послуг клієнтів — різнома
нітні схеми купівлі автомобілів у кредит і лізинг.

Крім того, команда холдингу під керівництвом Костянти
на Токарєва створила унікальну всеукраїнську мережу авто
мобілів із пробігом Park Drive, за якою клієнти можуть про
давати та купувати легкові та комерційні автомобілі різних
виробників із пробігом у будь-якій точці України. Компанія
надає повний пакет послуг на всіх етапах купівлі або прода
жу автомобіля, включно з повною діагностикою, допомогою
під час реєстрації, оформленням кредиту, страхуванням тощо.
Костянтин Олександрович Токарєв переконаний, що
основа його компанії — це компетентні співробітники:
штат високопрофесійних продавців-консультантів, а та
кож майстрів-механіків із ремонту та технічного обслуго
вування автомобілів. А в автосалонах підприємства понад
усе цінують професійні якості спеціалістів, а також чес
ність і відкритість у спілкуванні з клієнтами. Близько 60%
співробітників «Соллі Плюс» — випускники Харківсько
го національного автомобільно-дорожнього університе
ту, більшість із яких прийшли в компанію ще студентами,
проходячи виробничу практику. Костянтин Олександро
вич завжди орієнтував керівників середньої ланки на те,
аби вони надавали молодим фахівцям максимум уваги,
спрямовуючи їхні теоретичні знання у практичне річище.
Так, він допомагає виховувати нове покоління випускників
альма-матер, адже й сам найкращими професійними якос
тями завдячує першим наставникам — викладачам ХАДІ.
Та контакти К. О. Токарєва з рідним вишем не обме
жуються лише цим. Він і його компанія надають універси
тету спонсорську підтримку: був придбаний і встановлений
комп’ютерний клас; неодноразово передавалися як наочні
посібники різноманітні запасні частини до автомобілів.
Упродовж багатьох років Костянтин Токарєв успішно
суміщає керівництво великою компанією з громадською
діяльністю, надає підтримку дитячим закладам, ветеран
ським організаціям, окремим громадянам. Був депутатом
Харківської міськради двох скликань.
За багаторічну плідну працю нагороджений знаком
Міністерства транспорту України «Почесний автотранс
портник», званням «Заслужений працівник транспор
ту України». Лауреат Всеукраїнського конкурсу «Ділова
людина України», регіонального рейтингу «Харків’янин
року». А ХНАДУ нагородив К. О. Токарєва почесним зна
ком «За видатні заслуги перед колективом університету».
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