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Н

ародився 16 грудня 1930 р. у с. Сторожово
му Чутівського району Полтавської області.
У 1933 р., рятуючись від голоду, сім’я Волоши
них переїхала у Дергачівський район Харківської облас
ті, де пережила два роки окупації. Мати Миколи Петро
вича, аби запобігти вивезенню свого сина до Німеччини,
вдалася до життєво необхідних хитрощів — у свідоцтві
про народження цифру нуль зробила двійкою, таким чи
ном зменшивши вік хлопчика на два роки.
У 1947 р., після закінчення семи класів сільської шко
ли, М. П. Волошин вступив до Харківського автотран
спортного технікуму мінавтошосдору УРСР ім. С. Ор
джонікідзе, який у 1951 р. закінчив із відзнакою. Цей
навчальний заклад став відправною точкою у побудо
ві професійної кар’єри молодого та амбіційного паруб
ка. Тут Микола Волошин повністю поринає у великий
та незбагненний світ науки і техніки, з великим ентузі
азмом та неабиякою цікавістю вивчає всі навчальні дис
ципліни, часто витає у власних думках, мріючи про ве
лике майбутнє у автомобільній царині. М. П. Волошин
вирішує не зупинятися на досягнутому і здобути вищу
освіту для того, щоб мати можливість, а також необхід
ні знання, уміння та навички для успішного просуван
ня кар’єрними сходинками, втілення у життя найбажа
ніших задумів.
У 1951–1956 рр. Микола Петрович навчався у Хар
ківському автомобільно-дорожньому інституті на авто
мобільному факультеті. Тут зарекомендував себе здіб
ним, старанним та ініціативним студентом, що має певні
цілі, будує плани на майбутнє та впевнено йде до їх ре
алізації.
Микола Петрович щиро вдячний викладачам
ХАДІ — надзвичайно майстерним і ерудованим фахів
цям, справжнім знавцям своєї справи, що упродовж усіх
років були мудрими наставниками й порадниками, учи
ли своїх вихованців не лише тому, як стати висококва
ліфікованими спеціалістами, але і розкривали секрети
життєвого успіху як такого, адже мали за плечима чи
малий власний досвід, — перемоги, що давали величез
ну кількість енергії і творчого потенціалу, та невдачі,
що загартовували на шляху до досягнення бажаних ре
зультатів.

За направленям М. П. Волошин працював головним
інженером Верхньо-Хортицької АТК № 4. У 1958 р.
переведений до Харківського облавтотресту на поса
ду головного інженера ГАП № 9. Згодом працював на
чальником відділу міських та міжміських перевезень
Харківського облавтотресту. У 1967 р. Микола Петрович
був керуючим Харківського міського пасажирського ав
тотресту. У 1969 р. його призначено начальником між
обласного управління автотехобслуговування (Сумська,
Полтавська, Харківська області). У 1982 р. обіймав по
саду начальника пасажирського управління Міністер
ства транспорту УРСР. У 1985 р. став заступником мі
ністра транспорту України, згодом пішов на заслужений
відпочинок.
М. П. Волошин брав участь в укріпленні навчальнометодичної бази рідного ХАДІ, багато років був чле
ном вченої ради інституту, головою державної екзаме
наційної комісії. Також був представником м. Харкова
у роботі комісії з обґрунтування необхідності будівни
цтва метрополітену у цьому місті, приймав складні ін
женерні рішення щодо ліквідації наслідків землетрусу
у Вірменії та наслідків аварії на ЧАЕС. Є учасником
ВВВ та учасником ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС
першої категорії. За трудові заслуги у підготовці до
олімпіади 1980 р. нагороджений Почесною грамотою
Верховної Ради УРСР. У 1986 р. отримав орден Друж
би народів.
Миколу Петровича знають як високопрофесійно
го та надзвичайно відповідального працівника, затятого
оптиміста, який з широкою усмішкою на вустах сприй
має усі події свого життя, адже переконаний, що лише та
кий погляд на світ є правильним, він допоміг йому досяг
ти бажаних успіхів у кар’єрі та особистому житті.
За самовіддану, наполегливу та цілеспрямовану пра
цю Микола Петрович був нагороджений численними
подяками, грамотами, відзнаками, але найдорожчим для
нього є почесне звання «Заслужений працівник тран
спорту України», присвоєне Президентом України.
Одружений. Дружина Надія Григорівна упродовж
довгих років спільного життя завжди підтримувала сво
го чоловіка, допомагала йому переживати невдачі та ра
зом із ним раділа перемогам.
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