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Н

ародився 21 травня 1988 р. в с. Новоселівка особливостей зберігання та продажу овочевої продукСаратського району Одеської області. Батько, ції. Андрій Павлович як керівник товариства розповідає
Павло Аурелович (1961 р. н.), — приватний під- студентській молоді про комерційні зв’язки, організацію
приємець. Мати, Ганна Петрівна (1965 р. н.), — голова логістики, налагодження ефективної стабільної роботи
підприємства та секрети успіху сучасних підприємців.
Новоселівської сільської ради.
Захоплення математикою — визначальний чинник
Вдячний випускник щиро вітає альма-матер зі стовибору майбутньої професії А. П. Тетью. А сільськогоспо- літнім ювілеєм і бажає нарощувати свій потенціал,
дарський напрям обрав, вирішивши піти стопами рідних впевнено крокувати вперед, реалізуючи благородну
людей, які були для нього зразком самовідданої роботи.
мету — підготовку висококваліфікованих фахівців. КоТак, вищу освіту Андрій Павлович здобував протягом лективу зичить щастя і розквіту, творчих злетів, неви2006–2011 рр. в Одеському державному аграрному уні- черпного джерела енергії й оптимізму, нових починань,
верситеті, де старанно навчався за спеціальністю «Бух- бадьорості й сили духу, радості й задоволення від щоденгалтерський облік та аудит». У виші отримав високоякісні ної праці!
Вільний час А. П. Тетью присвячує сім’ї, яка є найзнання, уміння та навички з економіки, які вважає ключовою запорукою свого професійного успіху та кар’єрного дорожчим скарбом його життя, справжнім досягненням
зростання. Також у стінах університету відбулося форму- і невичерпним натхненником. Разом із коханою друживання А. П. Тетью як особистості з оптимістичним світо- ною, Альоною Іванівною, виховує сина Павла (2016 р. н.).
глядом і далекоглядними планами на майбутнє.
Керуючись у житті принципами професіоналізму,
Сестра Андрія Аліна, молодша на п’ять років, за при- об’єктивності й раціональності, Андрій Павлович сфоркладом старшого брата, також навчалася в ОДАУ, проте мував життєву позицію: вірити у власні сили. Він впевсвоїм покликанням визначила ветеринарію.
нений, що завжди перемагає той, хто бачить чітку ціль та
Після закінчення у 2011 р. вишу Андрій Павлович отри- кінцевий результат. Зауважує, що не можна зупинятися
мав міцну базу знань, які разом із мудрою батьківською перед невдачами, а потрібно брати з них уроки.
наукою забезпечили йому великі здобутки на життєвому шляху.
Фахову діяльність розпочав із
посади економіста відділу продажу
в ТОВ «Південьагропереробка», де
пройшов шлях до комерційного директора. Вже в 2015 р., набувши
практичного
досвіду,
заснував
ТОВ «ТД Югторгсервіс», яке очолює і тепер. До улюбленої справи
ставиться відповідально, створює
навколо себе атмосферу, яка потребує ініціативності та високого почуття обов’язку.
З рідним Одеським державним
аграрним університетом А. П. Тетью підтримує тісний зв’язок. Періодично студенти вишу відвідують
підприємства ТОВ «ТД Югторгсервіс» для ознайомлення і вивчення
Випускний економічного факультету, 2011 р.
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