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Н

ародився 24 жовтня 1944 р. у м. Великий Устюг
Вологодської області Росії. Батько, Іван Ілліч,
був працівником міліції, а мати, Клавдія Ми
колаївна, — робітницею. Анатолій Іванович із дитинства
захоплювався автомобілями й автомобільним спортом
і мріяв про професію, пов’язану із транспортною сферою.
Тому в 1959 р. він
вступив до Великоус
тюзького транспортно
го технікуму, де навчав
ся до 1964 р.
Упродовж
1964–
1967 рр. служив у ла
вах Радянської армії,
під час служби був воді
Студентській загін, м. Кустанай,
єм. Після демобілізації
Тюменська область, 1968 р.
Анатолій Іванович Ба
лін, відчуваючи потребу
поповнити та поглибити здобуті в технікумі професій
ні знання, вирішив продовжити фахову освіту та вступив
на автомобільний факультет Харківського автомобільнодорожнього інституту (ХАДІ). Закінчив навчання у 1972 р.
Того ж року розпочав роботу на посаді начальника
виробничо-технічного відділу Херсонського АТП 16563.
Упродовж 1977–1984 рр. був заступником начальника Хер
сонського обласного управління автомобільного транспор
ту з економіки. А з квітня 1984 р. А. І. Балін — начальник ав
токолони 2229. Це підприємство, яке нині має назву ТДВ
«Херсонське АТП 16554», Анатолій Іванович очолює й досі.
Із 2005 р. — директор Асоціації автомобільних переві
зників Херсонської області.
Анатолій Іванович Балін зазначає, що саме ХАДІ оста
точно та назавжди пов’язав його зі сферою автомобільно
го транспорту. Із вдячністю згадує улюблених викладачів,
зокрема завідувача кафедри автомобілів канд. техн. наук,
доц. А. Б. Гродескула та завідувача кафедри експлуатації ав
томобілів, канд. техн. наук, доц. М. Я. Говорущенка, чудових
педагогів, які давали студентам знання на високому фахо
вому та педагогічному рівнях, вміли зацікавити та захопити
аудиторію. Найпам’ятнішим епізодом студентського життя
для Анатолія Івановича стала поїздка зі студентським заго
ном до м. Кустанай Тюменської області: в першу чергу через

захопливий дух подорожі, яка подарувала дивовижні та не
повторні спогади.
А. І. Балін і сьогодні не втрачає зв’язків із рідним нав
чальним закладом, згуртовує для спільної участі в усіх за
ходах випускників ХАДІ Херсонської області, зокрема
й щодо надання посильної фінансової допомоги в розвитку
матеріально-технічної бази університету.
Автомобільна галузь для Анатолія Івановича Баліна —
не тільки сфера професійної діяльності, а й невичерпне
джерело натхнення. Він із юності палко захоплюється ав
томобільним спортом, у 1980 р. отримав розряд кандидата
в майстри спорту по авторалі.
Анатолій Іванович намагається завжди дивитися на
життя з оптимізмом, знаходити в кожній ситуації пози
тивні моменти. Він переконаний, що жити треба щасливо,
люблячи світ таким, яким він є.
А. І. Балін має двох дітей, сина Володимира та доньку
Ольгу, які подарували йому трьох онуків та онучку. Син Ана
толія Івановича у 1995 р. закінчив економічний факультет
ХАДІ, а найстарший онук Андрій нині є студентом IV курсу
Національного транспортного університету в м. Києві.
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