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Випускник  
механіко-технологічного 
факультету (1980)

Голова спостережної ради 
ПАТ «Універсал Банк»

Народився 7 січня 1958 р. у м. Дрогобичі Львівської 
області. Батько, Анатолій Степанович, — учасник 
Великої Вітчизняної війни, був службовцем. Згодом 

його обрали міським головою м. Дрогобича, а відтак обіймав 
посаду голови територіальної ради профспілок з управління 
курортами м. Трускавця. Мати, Лідія Данилівна, працювала 
вчителем англійської мови. На жаль, і мати, й батько вже 
пішли з життя.

У дитинстві Сергій Стратонов мав схильність до фун-
даментальних і точних наук, мріяв стати інженером. Тому 
в 1975 р., із золотою медаллю закінчивши середню школу, 
він став студентом Львівського політехнічного інституту за 
спеціальністю «Напівпровідникове та електровакуумне ма-
шинобудування». Сергій Анатолійович із незмінно глибо-
кою повагою та щирою вдячністю згадує тодішнього заві-
дувача кафедри НЕМ Геннадія Григоровича Стратиневського 
та викладача Зіновія Антоновича Стоцька, — тепер директо-
ра Інституту інженерної механіки та транспорту, з яким під-
тримує зв’язок і сьогодні. На його думку, перевагою навчання 
у Львівській політехніці завжди було те, що в її стінах навча-
ли не тільки азам конструювання. Педагоги ЛПІ навчали сво-
їх вихованців аналізувати, прораховувати варіанти, думати як 
інженери. Тематика, з якою працював інститут, була дуже ши-
рокою, тому, опановуючи фундаментальні спеціальні знання, 
студенти водночас ставали універсальними фахівцями, здат-
ними проявляти себе в найрізноманітніших галузях.

Вдячний Сергій Стратонов рідному навчальному за-
кладу й за можливість здобути достойну практичну підго-
товку, адже Львів був містом підприємств електронної та 
радіотехнічної галузі, де студенти політехніки проходили 
виробничі практики.

Шансом побачити найвіддаленіші міста була також ро-
бота в студентських будзагонах, у складі яких С. А. Стра-
тонов побував у Тюменській області та м. Нижньовартов-
ську, будував вертолітні майданчики та теплотраси. Брав 
він участь і в громадському житті інституту. Особливо 
запам’яталися фестивалі «Весна політехніки», позначені 
буянням юності, таланту та креативності.

Після закінчення ЛПІ Сергій Стратонов був направле-
ний до Львівського науково-дослідного інституту матеріа-
лів, де пройшов шлях від конструктора ІІІ до конструктора 
І категорії. Займався науковою діяльністю, публікував нау-
кові статті, виступав на галузевих конференціях. Має низ-

ку авторських свідоцтв і патентів на обладнання для елек-
тронної та радіотехнічної промисловості.

На початку 90-х рр., коли наукові заклади пережива-
ли скрутні часи, Сергій Анатолійович пішов працювати до 
Приватного підприємства «Мікроклімат», яке згодом зміни-
ло назву на «Техноклімат». У 1993 р. його запросили на ро-
боту до Львівської філії КБ «ПриватБанк». Був працівником 
відділів пасивних операцій та обслуговування вкладів насе-
лення. У 2001 р. обійняв посаду заступника директора Захід-
ного головного регіонального управління КБ «ПриватБанк».

А в грудні того ж року Сергій Анатолійович Страто-
нов отримав пропозицію очолити правління Банку «Уні-
версальний». У 2008 р., із приходом інвесторів із банків-
ської групи EFG «Євробанк Ергасіас» (Республіка Греція), 
Банк «Універсальний» змінив назву на ПАТ «Універсал-
банк», ставши українським банком з іноземними інвести-
ціями. Головою спостережної ради оновленого банку став 
С. А. Стратонов. На цій посаді він працює й нині.

Нагороджений медаллю «За заслуги» ІІІ ступеня як пра-
цівник банківської сфери.

Сергій Анатолійович Стратонов підтримує сталий тіс-
ний зв’язок із НУ «Львівська політехніка», зокрема кафед-
рою проектування та експлуатації машин. Є членом Асоці-
ації випускників, регулярно зустрічається з викладачами та 
випускниками кафедри. Зокрема нещодавно відбулася зу-
стріч випускників, присвячена 35-й річниці випуску, в якій 
узяв участь і С. А. Стратонов.

Сергій Стратонов — багатогранна особистість із широ-
кою палітрою вподобань та інтересів. Він захоплюється лі-
тературою, зокрема поезією, стежить за сучасним літера-
турним процесом. Пише вірші й сам, мріє видати поетичну 
збірку. Цікавиться Сергій Анатолійович також філософією 
та оперною музикою. А ще він грає в футбол і сквош, за-
ймається гірськолижним спортом.

С. А. Стратонов — стриманий оптиміст, він упевнений, 
що безвихідних ситуацій не буває. Перешкоди не лякають, 
а захоплюють Сергія Анатолійовича, він любить пізнавати 
нове, опановувати незнайомі сфери діяльності. Таке став-
лення до життя намагається прищепити і своїм дітям.

Разом із дружиною, Аллою Іванівною, Сергій Анатолі-
йович виховав двох синів: Павла та Олександра. Павло Сер-
гійович закінчив Київський національний економічний 
університет імені В. Гетьмана, працює в галузі економіки.
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