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Н

ародився 18 жовтня 1959 р. у с. Худояр Шев
ченківського району Харківської області.
В 1976 р. закінчив Чкалівську середню шко
лу № 1. Того ж року А. І. Деркач вступив на перший
курс Харківського автомобільно-дорожнього інститу
ту. Навчання закінчив у 1981 р., здобувши кваліфікацію
інженера-механіка за спеціальністю «Будівельні і до
рожні машини та устаткування».
Того ж року Анатолій Іванович розпочав трудову ді
яльність на посаді головного інженера Ізюмської між
господарської дорожньо-будівельної організації. У пері
од роботи на підприємстві здобув подяку з нагоди Дня
будівельника у 1990 р.
У березні 1996 р. переведений на посаду головного
інженера Ізюмського районного шляхово-ремонтного
будівельного управління Харківського облавтодору (Із
юмське райДРСУ). Весна 1996 р. прийшла з великою во
дою. Був затоплений міст через р. Оскіл у с. Червоний
Оскіл, одночасно затопило підходи до мосту в с. Сту
денок. Боротьба зі стихією вимагала від працівників
Ізюмського райДРСУ швидких і рішучих дій: машина
ми підвозили пісок, виконували всі необхідні роботи, але
з підтопленням мостів упоралися вчасно. Так Анатолій
Іванович Деркач із перших днів роботи на новому місці
зарекомендував себе здібним організатором.
У листопаді 1996 р. згідно з наказом Мінтран
су України від 30.08.1996 р. № 276 Ізюмське райДРСУ
було перейменоване на Ізюмське районне управління
з будівництва, ремонту й утримання автодоріг (Ізюм
ський райавтодор). Із 1 грудня 2000 р. воно стало Ізюм
ським районним дорожнім державним підприємством
«Ізюмський райавтодор» (наказ Міністерства тран
спорту України від 28.03.2000 р. № 121). А з 30 квітня
2002 р. Ізюмське районне дорожнє державне підприєм
ство «Ізюмський райавтодор» реорганізоване в філію
«Ізюмський райавтодор» ДП «Харківський облавтодор»
ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» згідно з нака
зом Державної служби автомобільних доріг України від
09.04.2002 р. № 156.
У грудні 2005 р. Анатолій Іванович Деркач був
призначений на посаду начальника філії «Ізюмський
райавтодор». У 2007 р. відповідно до затвердженого

навчального плану він у повному обсязі виконав про
граму підвищення кваліфікації та випускну програ
му «Влаштування чорнощебеневих шарів дорожнього
одягу з використанням бітумних емульсій» за спеціаль
ністю «Автомобільні дороги та аеродроми» при Хар
ківському національному автомобільно-дорожньому
університеті.
Організація, яку очолює А. І. Деркач, успішно ви
конує покладені на неї завдання з ремонту й утримання
районних доріг. За період роботи Анатолія Іванови
ча побудовано автодорогу-під’їзд до с. Вікнине з мосто
вою спорудою. Впевнено та в повній готовності зустрі
чають ізюмські дорожники й зимово-весняний період:
добре налагоджено зимове утримання доріг, організова
но постійне цілодобове чергування водіїв, механізаторів
і чергових диспетчерів, кожен чітко виконує покладені
на нього обов’язки на своєму місці.
Анатолій Деркач — кваліфікований керівник і спе
ціаліст, який щиро вболіває за свою справу. Він опера
тивно вирішує всі виробничі питання, має підхід до лю
дей, уміє створити здоровий мікроклімат у трудовому
колективі. Постійно підвищує свій кваліфікаційний рі
вень і вимагає цього ж від усіх працівників Ізюмського
райавтодору. У взаєминах із підлеглими Анатолій Івано
вич чуйний і справедливий, а в роботі — принциповий.
Тому він має заслужену повагу як у колі працівників фі
лії, так і серед керівного складу організації.
Одружений. Виховав двох дітей.
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