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Президенту України
Вікторові Федоровичу Януковичу

Вельмишановний Вікторе Федоровичу!
Історія створення власних гоночних автомобілів у Харківському національному
автомобільно-дорожньому університеті (ХНАДУ) розпочалася ще у 1952 році. Сьогодні
на автомобілях марки «ХАДІ» встановлено 42 рекорди швидкості, 16 з яких
перевищують світові досягнення. Зараз спортивна команда лабораторії швидкісних
автомобілів (ЛША) ХАДІ – ХНАДУ є багаторазовим переможцем і призером чемпіонату
України формули класу Е-8. Створення експериментального екологічно чистого
транспорту завжди було одним з пріоритетів молодих конструкторів.
У травні 2010 року команда студентів-ентузіастів Харкова, «ЛША ХАДІ – Honda»
стала першою на теренах України та країн СНД учасницею престижного змагання з
економії палива «Shell Eco-marathon». За результатами змагань спеціальний екомобіль
«ХАДІ-34» на одному літрі пального подолав 570 км., посівши 45 місце з 225 команд, які
представляли 25 країн світу. Досягнутий результат занесено до Книги рекордів України.
У 2011 році, незважаючи на жорсткість умов змагань, єдина українська команда
поліпшила свій результат та досягла нових рекордних показників.
Безумовно не було жодного відвідувача та учасника змагань, який не залишився б
здивованим презентацією нашою командою України. У колоритних національних
костюмах ми емоційно розповідали про історію і культуру, звичаї і традиції, про
здобутки нашої держави та пропонували скуштувати національні страви. Така активність
належним чином оцінена організаторами і тут ми були найкращими!

Наш університет багато років поспіль є самостійним власником студентської
автоспортивної команди, створеної на базі ЛША, і, звичайно, у цій справі йому необхідна
серйозна систематична підтримка.
У нас є задум створити новий автомобіль, спроможний встановлювати найвищі
рекорди з економії палива, де будуть впроваджені новітні досягнення світової науки і
техніки.
Ми неодноразово зверталися до бізнес та владних структур і зараз просимо Вас, як
людину небайдужу до автомобільного спорту, знайти можливість фінансової підтримки
зазначених напрямів роботи талановитої молоді та зберегти унікальну школу лабораторії
швидкісних автомобілів, створену в ХНАДУ, яка досить відома серед автоспортсменів
усього світу.
З повагою й шаною до Вас та великим сподіванням на позитивне вирішення
зазначеного
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автомобільно-

дорожнього університету:

Олександр Чернишов – керівник СПКБ;
Руслан Сотник – студент другого курсу ХНАДУ;
Олексій Бездітко – студент другого курсу ХНАДУ;
Іван Лифар – студент другого курсу ХНАДУ;
Владислав Талалай – студент другого курсу ХНАДУ;
Андрій Токаренко – студент третього курсу ХНАДУ.

