7 0 – Н А Ц І О Н А Л Ь Н И Й Т РА Н С П О Р Т Н И Й У Н І В Е Р С И Т Е Т – Л І Т О П И С В И П У С К Н И К І В

ЄРМАК
Вадим Петрович
Випускник автомобільного
факультету (1977)
Завідувач відділу транспортного забезпечення
Секретаріату Центральної виборчої комісії.
Капітан Збройних сил України у запасі

Н

ародився 27 листопада 1954 р. у смт Новий
Биків Бобровицького району Чернігівської
області. Батько, Петро Олексійович, працював
фахівцем сільського господарства, мати, Марія
Данилівна, — учителем хімії.
Вадим Петрович із дитинства відчував потяг до
техніки. Ще навчаючись у школі отримав
посвідчення
мотоцикліста
і
трактористамашиніста широкого профілю. Під час шкільних
канікул працював помічником комбайнера. Тому
професійний вибір він зробив рано, й із часом переконання в його правильності тільки міцнішало.
У 1972 р., із золотою медаллю закінчивши школу,
Вадим Єрмак вступив на автомобільний факультет
Київського автомобільно-дорожнього інституту.
Вадим Петрович гадає, що роль університету в його
житті важко переоцінити, адже міцні теоретичні та практичні знання, здобуті в стінах альма-матер, відіграли
дуже важливу роль у професійному становленні, стали
міцним підґрунтям для подальшого розвитку та зростання. Одним із найважливіших умінь, яке виніс з-за студентської лави, Вадим Єрмак вважає уміння системно мислити, чітко бачити логіку причинно-наслідкових зв’язків,
прораховувати кожне рішення на кілька кроків уперед.
Він завжди з великою повагою згадує викладачів
Ю. М. Гвоздева, К. Е. Долганова, Ю. Ф. Гутарєвича,
М. М. Рубана, які давали студентам не тільки знання, а й
мудрі життєві поради. Кожна їхня лекція була непересічною подією, насиченою цікавими відкриттями,
неповторною та знадливою, немов екзотична пригода.
Неабиякою школою життя та скарбницею дорогоцінного практичного досвіду була і праця у студентському будзагоні в тодішній НДР. Там Вадим Петрович отримав цінний урок німецького педантичного
ставлення до якості. Одного разу під час прокладання
рейок на залізниці майстер-німець помітив
відсутність прокладок між рейками та шпалами. Тож
бригаді довелося заново перекладати рейки, які вона
встановлювала майже півдня. Так хлопці запам’ятали
просту істину: участь важлива тільки у спорті, в роботі ж першорядне значення має результат, надто
у транспортній сфері, де за кожне «якось буде» доводиться платити значними фінансовими збитками,
а часом — і людськими життями.

А ще В. П. Єрмак добре запам’ятав слова декана
автомобільного факультету А. М. Мансурова про важливість студентського братства випускників факультету.
Тому намагається й нині, через багато років, спілкуватися
з одногрупниками, підтримувати тісні та дружні
стосунки — візитівку вихованців КАДІ.
У 1977 р., закінчивши інститут, Вадим Єрмак пішов
до армії. Проходив службу у Збройних силах СРСР
у Забайкальському військовому окрузі у званні лейтенанта. Був спершу заступником командира роти з
технічної частини, потім — начальником автослужби
окремого батальйону.
Після звільнення з Радянської армії В. П. Єрмак
працював майстром із ремонту техніки у Броварській
пересувній механізованій колоні. З 1980 до 1982 р.
був інженером виробничого технічного відділу
«Київпасавтотрансу». В 1982–1989 рр. працював на
автобазі Київського обкому Компартії України: спочатку на посаді механіка з випуску, а з 1987 р. — головного інженера автобази. Брав участь у ліквідації
наслідків аварії на ЧАЄС.
З 1989 до 2001 р. Вадим Петрович обіймав посаду
начальника автогаража у видавництві «Київська правда».
А з 2001 р. й до теперішнього часу працює завідувачем
відділу транспортного забезпечення Секретаріату
Центральної виборчої комісії.
Вадим Петрович Єрмак нагороджений почесними
грамотами Кабінету Міністрів України, Центральної
виборчої комісії, Управління державної охорони України.
Він цілеспрямована, виважена та обов’язкова людина.
Ці ж якості цінує в колегах і підлеглих. А ще — високий
професіоналізм та надійність, адже найголовніше
в будь-якій роботі — знати, що можеш довіряти людині,
з якою працюєш, що вона тебе не підведе й підстрахує.
Адже виробниче кредо Вадима Петровича звучить
коротко й змістовно: «Безпека — понад усе!»
Захоплюється садівництвом, веломандрівками. А ще
неабияке задоволення В. П. Єрмак отримує від водіння
автомобіля, надто під час далеких поїздок.
Виховав трьох дітей. Доньки Тетяна і Юлія закінчили
Київський національний університет технології і дизайну, а син Олександр — Національний авіаційний університет. У вільний час Вадим Петрович приділяє увагу
онучці Ніці.
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