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Н

ародився 11 червня 1973 р. у м. Херсон у сім’ї мобільного транспорту Міністерства транспорту України,
працівників автомобільного транспорту Ана а з квітня 2005 до березня 2009 р. — начальником терито
толія Івановича та Людмили Миколаївни Ба ріального управління Головної державної інспекції України
ліних. Поштовхом до остаточного професійного вибору на автомобільному транспорті у Херсонській області.
для Володимира Анатолійовича став приклад батька, ви
У 2009 р. без відриву від виробництва закінчив Дніп
пускника автомобільного факультету Харківського дер ропетровський регіональний інститут державного управ
жавного автомобільно-дорожнього університету (ХАДІ) ління Національної академії державного управління при
й успішного керівника в автомобільній галузі.
Президентові України, де здобув кваліфікацію магістра
Прагнучи продовжити династію автомобілістів, державного управління.
у 1990 р. В. А. Балін вступив на інженерно-економічний
У квітні того ж року Володимир Анатолійович Балін
факультет ХАДІ. А в 1995 р. він закінчив уже факультет розпочав роботу на посаді першого заступника начальника
управління та бізнесу за спеціальністю «Транспортний Головної державної інспекції України на автомобільному
менеджмент».
транспорті. У червні–листопаді 2012 р. очолював відділ зо
Володимир Анатолійович завжди з теплом і вдячніс внішніх перевезень Департаменту автомобільного транс
тю згадує роки навчання, зазначаючи, що в стінах рід порту Міністерства інфраструктури України, а з листопа
ного навчального закладу разом зі знаннями здобув та да 2012 до квітня 2014 р. — відділ внутрішніх перевезень. Із
кож упевненість у собі та власних силах. Саме в ХАДІ він квітня 2014 р. до сьогодні Володимир Анатолійович обій
остаточно зрозумів, що робота в автомобільній галузі — має посаду першого заступника Голови Державної інспек
не тільки родинна традиція, а й його власне, особисте по ції України з безпеки на наземному транспорті. 31 липня
кликання. Це усвідомлення завжди надихало, даючи сили 2014 р. йому присвоєно 3 ранг державного службовця.
ніколи не зупинятися, рухатися лише вперед, долаючи
Визначальною рисою Володимира Анатолійовича
вузеньку та важкопрохідну професійну
Баліна як управлінця є вміння поста
стежку. Щиро вдячний Володимир Ана
вити перед собою чітку мету та впев
толійович і викладачам альма-матер: за
нено йти до неї, зважуючи кожен крок.
фахову майстерність і безмежну любов
Його професійне гасло: «Ніхто, крім
нас самих, не зможе зробити Україну
до своєї справи.
сучасною європейською державою».
Як один із найяскравіших спо
Вільний час присвячує автомобільним
гадів зі студентських літ закарбува
подорожам теренами України, які, на
лася в пам’яті перша зустріч ректора
його думку, надають можливість ближ
університету А. М. Туренка зі студентамиче познайомитися з усіма неповторни
відмінниками. Закінчивши навчання,
ми куточками нашої держави.
В. А. Балін розпочав трудову діяльність
у Херсонському АТП 16563, де з липня
Володимир Анатолійович виховує
1995 до березня 1999 р. обіймав різні інже
трьох дітей: синів Андрія (1993 р. н.),
нерні та керівні посади, а в 1999–2004 рр.
Валентина (2008 р. н.) та доньку Альо
був головою правління.
ну (2003 р. н.). Старший син, як і його
Із 2004 р. Володимир Анатолійо
дід та батько, вирішив присвятити
вич працює на адміністративній роботі
себе автомобільній галузі, нині він
в органах державного управління авто
навчається у Національному транс
Володимир Анатолійович
транспортною галуззю. Із квітня 2004 до
портному університеті (м. Київ), опа
із наставником — батьком Анатолієм
березня 2005 р. він був начальником Хер
новуючи спеціальність «Автомобілі та
Івановичем Баліним
сонського обласного управління авто
автомобільне господарство».
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