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ародився 5 січня 1954 р. у м. Красний Лиман До
нецької області. Батько, Микола Олександро
вич, працював машиністом, а мати, Зінаїда Ва
силівна, фельдшером. Василь Миколайович із дитинства
захоплювався технікою й автомобілями, тому в 1971 р.
склав вступні іспити та був зарахований на автомобільний
факультет Харківського автомобільно-дорожнього інсти
туту, який закінчив у 1976 р. У 1987–1990 рр. здобув другу
спеціальність — кваліфікацію інженера-економіста.
У 1991 р. В. М. Васильченко заснував ТОВ «Альтерна
тива» — одну з перших приватних автотранспортних ком
паній у Харківському регіоні й Україні, яка почала працю
вати на ринку міжміських і міжнародних автомобільних
вантажних перевезень. Уже в 1993 р. підприємство на
було статусу дійсного члена Асоціації міжнародних ав
томобільних перевізників України, а в 1999 р. підприєм
ство було перейменоване на ТОВ «Альтаир-В». Сьогодні
ТОВ «Альтаир-В» має великий досвід організації та ви
конання внутрішніх і міжнародних автоперевезень. Ква
ліфікований колектив водіїв, менеджерів та інших фахів
ців підприємства — це єдина злагоджена дружня команда.
Автопарк компанії налічує понад 20 автопоїздів із європри
чепами, які відповідають екологічним стандартам «Євро2», «Євро-3» та «Євро-4». Весь обсяг перевезень здійс
нюється із СMR-страхуванням. Завдяки безперервному
вдосконаленню всіх етапів перевезення, ТОВ «Альтаир-В»
є постійним перевізником для багатьох українських та іно
земних компаній. Підприємство має ліцензію Міністерства
транспорту України на виконання міжнародних переве
зень, а в 2006, 2007 та 2008 рр. отримувало ліцензію Євро
пейської комісії міністрів транспорту як підприємство, що
виконало всі умови міжнародного тендеру ЄКМТ.
Колектив ТОВ «Альтаир-В» надає велику увагу поліп
шенню техніко-економічних і фінансових показників, роз
витку та розширенню виробничої бази. В. М. Васильчен
ко, як керівник підприємства, постійно підвищує освітній
рівень, бере участь у тренінгах керівників, семінарах, кон
ференціях і курсах підвищення кваліфікації, підтримує
постійний зв’язок із ХНАДУ. Він — толерантний робото
давець, уважний до проблем своїх співробітників.
Нагороджений почесним знаком АсМАП України ІІ ст.,
знаком «Почесний автотранспортник», грамотами та по
дяками міністра транспорту України. Разом із дружиною
Валентиною Федорівною виховав двох синів — Юрія та
Дмитра. Обидва здобули вищу освіту в ХНАДУ.

ародився 13 лютого 1973 р. у місті Харків. Бать
ко, Василь Тимофійович, працював слюсарем
на заводі ім. В. О. Малишева. Мати, Людмила
Яківна, обіймала посаду конструктора на авіаційному за
воді. Юрій Васильович із дитинства захоплювався вели
ким світом науки і техніки, у майбутньому мріяв про робо
ту, пов’язану з автомобільною галуззю.
Упродовж 1990–1995 рр. навчався на факультеті управ
ління та бізнесу Харківського державного автомобільнодорожнього технічного університету за спеціальністю
«Організація перевезень та управління на автомобільному
транспорті» та закінчив із відзнакою.
Юрій Васильович щиро вдячний викладачам універ
ситету, які постійно наголошували, що безумовною за
порукою успіху в будь-якій діяльності є уміння будува
ти стосунки між співробітниками, створювати командний
дух. Саме ця порада стала ключовим моментом у побудо
ві успішної професійної кар’єри Ю. В. Зінченка. Високо
інтелектуальні лекції з економіки П. П. Недова допомогли
йому сформувати власне бачення щодо того, як ефективно
оцінити роботу підприємства.
Із безмежною теплотою на душі та яскравими вог
никами в очах Ю. В. Зінченко згадує свої студентські
роки — золоту пору в житті кожної людини. Найбіль
ше запам’яталась поїздка в студентський загін до Нового
Уренгою Тюменської області (Росія). Це були надзвичай
но цікаві та захоплюючі дні, які подарували чимало нових
відчуттів та збагатили молодого й амбітного юнака новими
знаннями, уміннями та навичками.
Трудову діяльність розпочав із посади менеджера з
продажу в ТОВ «ЄВРОІЗОЛ». У 2003 р. його призначають
директором Харківського філіалу, а у 2007 р. — директором
Київського філіалу ТОВ «ЄВРОІЗОЛ». У 2008 р. обіймає
посаду генерального директора компанії «МІЗОЛ».
Із 2015 р. й донині працює директором з продажу групи
компаній ЄВРОІЗОЛ.
Юрій Васильович регулярно відвідує зустрічі випуск
ників, часто спілкується із одногрупниками.
У вільний час подорожує різними країнами та займа
ється велоспортом.
Одружений. Разом із дружиною виховує двох прекрас
них доньок.
Юрій Васильович переконаний, що у всяку працю пот
рібно вкладати частинку своєї душі — тільки тоді ти досяг
неш успіху.
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