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Н

ародився 2 червня 1978 р. у м. Дніпропетровську в сім’ї Валерія Павловича та Ольги
Іванівни Пустовойтенків. Із раннього дитинства
захоплювався автомобілями. До 9 класу професійно
займався баскетболом.
У 1993 р. родина переїхала до Києва, де в 1995 р.
Сергій Валерійович закінчив школу. Того ж року
вступив на автомеханічний факультет Київського
автомобільно-дорожнього інституту.
Студентські роки — це час, коли людина не лише
набуває нових знань та отримує професію, а й
мужніє, дорослішає, визначається із життєвими
цінностями й уподобаннями. Сергій Пустовойтенко
теж виніс зі студентства не тільки багаж професійних знань, а й багато спогадів про світлу та безтурботну пору юності, живої, веселої дружби й
іскрометного спілкування. Часто згадує він і викладачів, справжніх професіоналів своєї справи, та
особливо — завідувача кафедри «Виробничі системи
та сервіс на транспорті» професора Івана Петровича
Курнікова. Вимогливий і наполегливий, Іван Петрович як ніхто вмів зацікавити студентів своїм предметом, дати їм «установку на навчання». Саме завдяки
спілкуванню із професором, доктором технічних
наук, Іваном Петровичем Курніковим робота в
університеті набула для С. В. Пустовойтенка важливого значення.
Під час навчання Сергій Валерійович працював
водієм у Федерації футболу України. Ця робота
також стала для нього неабиякою школою, зокрема
щодо практичного застосування теоретичних знань.
У 2000 р., після закінчення інституту, почав
працювати в корпорації «УкрАВТО» — лідері
вітчизняного автомобільного ринку, спеціалістом із
продажу автомобілів на СП «Автомобільний дім Україна Мерседес-Бенц». У 2002 р. був переведений на
посаду начальника департаменту з продажу легкових автомобілів і джипів «Крайслер».
Тоді ж Сергій Пустовойтенко за сумісництвом розпочав роботу асистента кафедри виробничих систем і
сервісу на транспорті. 2003 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Забезпечення якості послуг в авто-

сервісі на основі оптимізації виробничих процесів». У
дисертаційному дослідженні розроблений комплекс моделей, які є основою для вирішення завдань із формування умов ефективного функціонування виробництва
автосервісних підприємств, оптимізації виробничих
потужностей, вибору методу контролю якості послуг,
розробки методики оптимального управління кадровим потенціалом.
У 2008 р. Сергій Валерійович був призначений на
посаду директора дилерського центру «КІА» на
ТОВ «Промавтотехсервіс». А з 2012 р. й до сьогодні
він очолює ТОВ «Автосаміт на Столичному».
ТОВ «Автосаміт на Столичному» — офіційний
дилерський центр компанії «Тойота» в Україні, який
є структурним підрозділом корпорації «УкрАВТО».
Автомобільний центр «Автосаміт на Столичному»
створений за всіма стандартами та вимогами
концерну «Тойота». Він забезпечує повний цикл
автосервісних послуг, гарантуючи високу якість,
використання тільки оригінальних запчастин, рекомендованого виробником обладнання та проведення
робіт тільки найкращими висококваліфікованими
фахівцями, а також відповідність стандартам TSM
(«Тойота Сервіс Менеджмент»).
У просторому шоу-румі площею 1200 м2 представлений увесь модельний ряд автомобілів Toyota,
які компанія офіційно постачає до України.
В сервісному центрі розміщені 24 пости для проведення всіх видів робіт із технічного обслуговування
автомобілів, починаючи з мийки та чистки салону й
закінчуючи малярними та кузовними роботами,
особливо складними ремонтами. В «Автосаміт на
Столичному» є також спеціальні траси для тестдрайву, зокрема траса для випробування позашляховиків, яка надає можливість максимально відчути
поведінку авто на бездоріжжі.
Зараз С. В. Пустовойтенко є доцентом кафедри
технічної експлуатації автомобілів та автосервісу. Читає лекційні курси з дисципліни «Автострахування».
Сергій Валерійович Пустовойтенко одружений.
Разом із дружиною Валерією виховують шестирічну
доньку Ніколь та трирічного сина Макара.
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