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Н

ародився 25 липня 1958 р. у с. Седнівка Устинівського району Кіровоградської області в родині
колгоспників: Євгена Григоровича та Ганни Пилипівни.
Коли настав час обирати навчальний заклад, Володимир
Євгенович, маючи невеликий досвід роботи автослюсарем в АТП, обрав автомобільний факультет КАДІ, славний високопрофесійною підготовкою спеціалістів.
1976–1981 рр. — роки навчання в КАДІ — стали
періодом великих планів, зародження студентської дружби та формування життєвих цінностей і подальших
цілей. За словами Володимира Євгеновича, зі студентськими роками пов’язані найкращі спогади життя: про
дружній, згуртований колектив студентів і високопрофесійний склад викладачів інституту, цікавий і водночас
напружений навчальний процес, веселі вечірки в інститутському гуртожитку, студентські будівельні загони в
Сибіру та проходження навчальних практик на великих
підприємствах народного господарства. Такі спогади назавжди залишаться в пам’яті кожного випускника КАДІ.
Володимир Євгенович часто зі сміхом пригадує слова
свого товариша студентських років, з яким підтримує
стосунки й досі, Василя Васильовича Маципури. Перед
парою він зазвичай повторював: «Раз прийшли, то давай
уже послухаємо, що нам скажуть». Це була нехитра
формула, але саме шляхом її практичного застосування
студенти вчилися раціонально використовувати час навчального процесу.
Після закінчення інституту отримав направлення до
АТП-3 «Головкиївміськбуду». Це велике і складне підприємство стало доброю школою для здобуття практичних
навиків. З 1984 до 1986 р. проходив службу в збройних
силах на посаді начальника автомобільної служби
військової частини. По закінченні служби повернувся в
АТП-3. У 1989 р. перейшов до АТП ПЖРО м. Києва, де
працював до 1991 р. Упродовж 1992–1995 рр. працював
заступником директора МСП «ГАНГ-У». Великий вплив
на формування професійної і життєвої позиції мала родина. Спілкування з дядьком Анатолієм Григоровичем
Галаганом, також випускником КАДІ (1966 р.), збагачувало досвідом керівної діяльності і взаємин із колективом.
У 1995 р. було створено компанію «АВЕРС ЛТД», а
В.Є.Галаган був обраний на посаду її генерального директора. «АВЕРС ЛТД» стала одним із засновників кузовобудівельної галузі України.Розуміючи значення транспорту

в економіці, співробітники підприємства з усією
відповідальністю ставляться до створення високоефективних і надійних кузовів вантажних автомобілів, які є однією
з важливих складових професійного та безпечного перевезення вантажів. У розпорядженні компанії — зарубіжний і
величезний власний досвід проектування, виготовлення та
обслуговування кузовів вантажних транспортних засобів.
За майже 20 років діяльності на українському ринку
компанія під керівництвом В. Є. Галагана здобула репутацію надійного партнера. Один із принципів роботи
підприємства — індивідуальний підхід до потреб кожного замовника. У тісній співпраці з дилерами провідних
світових марок вантажних транспортних засобів компанія постійно наполегливо підвищує свій професійний
і технологічний рівень відповідно до вимог виробників
транспортних засобів.Компанія є офіційним забудовником
незавершених транспортних засобів таких виробників,
як MAN, Iveco, Mercedes, Scania, Renault. Сьогодні
ТОВ «АВЕРС Лтд» — лідер кузовобудівельної справи.
Багаторічний досвід роботи «АВЕРС ЛТД» та високий
професіоналізм її працівників дозволяє гарантувати клієнтам
найкращу якість послуг,стислі терміни виконання замовлень,
прийнятні ціни.Вся продукція виготовляється з матеріалів та
комплектуючих провідних європейських виробників і має
гарантію. Наявність на складі широкого асортименту
матеріалів, фурнітури та комплектуючих дає можливість задовольнити смаки найвибагливіших замовників. Як стверджує Володимир Євгенович,«репутація — понад усе!».
Як генеральний директор «АВЕРС ЛТД» Володимир Галаган спромігся створити для підприємства репутацію
стабільної та високопрофесійної компанії, широковідомої
європейською якістю продукції та технічних послуг. У
спілкуванні з колегами Володимир Євгенович завжди
дружній і відкритий, із партнерами та клієнтами фірми —
толерантний і ввічливий, у складних ситуаціях —
налаштований на компромісне рішення.
Завдяки своїй працьовитості, допитливості, сміливості Володимир Галаган переконався, що в повсякденному
житті важливі передовсім порядність у людських стосунках і високий професіоналізм в обраній справі. Вся
трудова діяльність Володимира Галагана тісно пов’язана з
автомобільним транспортом, а, отже, і з випускниками
КАДІ різних років. Усі ці люди, не зважаючи на звання і
посади, пишаються тим, що є випускниками КАДІ.
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