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Директор ПП «Віктор і сини», офіційного дилера
Mercedes-Benz Дніпропетровського
та Кіровоградського регіонів

ародився 5 квітня 1955 р. у м. Вінниці. Після закінчення в 1972 р. середньої школи талановитий випускник сферою своєї майбутньої професійної діяльності вирішив обрати техніку і вступив до авіаційно-технічного
училища у підмосковному місті Єгор’ївськ.
У 1975 р., згідно з розподілом, був направлений у м. Дніпропетровськ, де почав працювати у Дніпропетровському
об’єднаному авіазагоні. До виходу на пенсію пройшов трудовий шлях від посади техніка до керівника зміни, протягом 14 років літав на АН-26.
Вищу освіту В. П. Шайтанов здобував упродовж
1976–1982 рр. на механічному факультеті Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту за спеціальністю «Будівельні дорожні машини і обладнання», по закінченню якого здобув кваліфікацію
інженера-механіка.
Вагому частину свого часу Віктор Павлович присвячував роботі над фаховим удосконаленням і вже в 1992 р.
відкрив приватне підприємство з ремонту автомобілів.
У 1999 р. підприємство отримало статус офіційного дилера концерну «Даймлер АГ» з продажу та обслуговування автомобілів Mercedes-Benz.
Сьогодні компанія «Віктор і сини» має 24-річний досвід
роботи на автомобільному ринку та відповідає стандартам
німецького концерну від сертифікованого обладнання, запасних частин, навчання співробітників у корпоративних
тренінг-центрах Mercedes-Benz до найменших вимог процесу з продажу та обслуговування.
Окрім того, Віктор Павлович Шайтанов займається активною суспільною та благодійницькою діяльністю, за що нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня, орденами Української Православної Церкви Іллі
Муромця та Святителя Миколи Чудотворця, пам’ятною
медаллю «За вагомий внесок у розвиток Дніпропетровської області», іменним годинником від Українського союзу промисловців і підприємців, а також почесними грамотами та подяками від обласного та міського
керівництва.
Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут відіграв ключову роль у житті Віктора Павловича.

Зокрема, інститутський багаж знань дав можливість молодому і перспективному фахівцеві швидко і впевнено розвивати трудову діяльність у профільному напрямі
від маленького підприємства з чотирма співробітниками до офіційного сертифікованого дилерського центру
Mercedes-Benz з 55 працівниками.
Згадуючи студентські роки, зазначає, що спочатку дуже скептично ставився до предмету «Гідравліка».
Проте, науково-технічний прогрес, велика популярність
автоматичних коробок передач, які масово встановлювалися в люксових автомобілях, кардинально змінили
думку В. П. Шайтанова щодо цієї дисципліни. Нині він
надзвичайно вдячний викладачеві «Гідравліки», знання
і досвід якого неабияк стали у нагоді після закінчення
вишу.
Завдяки тісному контакту з деканом механічного факультету В. П. Шайтанов має змогу спілкуватися зі студентами. Так, він регулярно запрошується на загальні зустрічі та бесіди, де ділиться з майбутніми спеціалістами
безцінним професійним досвідом і розкриває студентам
секрети правильного (направленого на успіх) ставлення
до своєї справи.
Віктор Павлович Шайтанов — сертифікований пілот-випробувач автомобілів у Італії та Німеччині, неодноразово брав участь в автомобільних перегонах.
Свою творчу енергію спрямовує на благоустрій власного будинку та домівок своїх рідних і близьких. Захоплюється греблею на байдарці, а також усім, що
пов’язано з автомобільним спортом. Надзвичайно корисним вважає активний відпочинок із катанням на
гірських лижах.
Має двох доньок, які здобувають вищу освіту. Син
Олександр у 2005 р. закінчив факультет автомобілів та
автомобільного господарства Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. Працює керівником сервісного відділу та є незамінним помічником свого батька.
Життєві принципи: «Бути кращим у житті та професії», «Людські бажання не виникають необґрунтовано, —
все дається людині з огляду на її зусилля».
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