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Н

ародився 7 травня 1952 р. у м. Білопілля Сум
ської області. Після закінчення школи в 1969 р.
Є. М. Кіктенко вступив на автомобільний фа
культет Харківського автомобільно-дорожнього інститу
ту. Навчання закінчив у 1974 р., здобувши фах інженерамеханіка. Керівником дипломного проекту був д-р техн.
наук, проф. О. С. Федосов, якого Євген Миколайович і че
рез багато років згадує із незмінними теплом і повагою.
Трудову діяльність після закінчення ХАДІ Є. М. Кік
тенко розпочав у 1974 р. на посаді інженера відділу експлу
атації Сумського автотранспортного підприємства 18021.
У 1976 р. призначений головним інженером Сумської авто
колони 2223 (сьогодні — Приватне акціонерне товариство
«Сумське автотранспортне підприємство 15954»), а в 1983 р.
очолив це підприємство. Упродовж 1988–1993 рр. працював
головним інженером Сумського обласного територіальновиробничого об’єднання автомобільного транспорту.
А в жовтні 1999 р. на загальних зборах акціонерів
ВАТ «Сумське АТП 15954» головою правління підпри
ємства було одноголосно обрано Євгена Миколайовича
Кіктенка. Нині він обіймає посаду генерального дирек
тора ПрАТ «Сумське АТП 15954». Сьогодні це сучасне
підприємство із високими економічними показниками,
вантажний парк якого включає понад три десятки ве
ликовантажних тягачів, дозволяє здійснювати не тільки
внутрішні, а й зовнішні вантажні перевезення. Має воно
й техніку, необхідну для виконання навантажувальнорозвантажувальних робіт і надання послуг із переробки
вантажів. Неабияке місце в діяльності ПрАТ «Сумське

АТП 15954» посідає також технічне обслуговування ав
томобілів усіх модифікацій, зокрема ремонт двигунів та
інших агрегатів. Найсучаснішим устаткуванням оснаще
на й автомийка підприємства. У ПрАТ «Сумське АТП
15954» працює близько 100 працівників, забезпечених
належними умовами роботи, достойною заробітною пла
тою та соцпакетом.
Євген Миколайович Кіктенко — досвідчений, ініціа
тивний і принциповий керівник, висококваліфікований
фахівець із неабиякими організаторськими та лідерськи
ми здібностями. Під його керівництвом ПрАТ «Сумське
АТП 15954» міцно стало на ноги: було оновлено рухомий
склад, проведено роботи з реконструкції споруд і виробни
чих приміщень, постійно зростають економічні показники.
Уся виробнича діяльність Є. М. Кіктенка міцно
пов’язана з м. Суми. І, працюючи на користь міста як фа
хівець, він завжди мав активну громадянську позицію.
Неодноразово був обраний депутатом Ковпаківської ра
йонної ради народних депутатів і членом виконкому ра
йонної ради. Впродовж чотирьох років очолював спосте
режну раду при Ковпаківській районній раді.
Таким же активним, принциповим і небайдужим до
потреб і проблем міста та його жителів Євген Микола
йович є і нині. ПрАТ «Сумське АТП 15954», яке він очо
лює, упродовж 15 років постійно надає шефську допомо
гу багатьом навчальним закладам міста. Ветерани праці
та ВВВ, які працювали на підприємстві, щороку отриму
ють грошову допомогу на свята.
За значний внесок у розвиток автотранспортної га
лузі Є. М. Кіктенко впродовж трудової діяль
ності був неодноразово відзначений почесни
ми грамотами та подяками різних установ та
організацій. За постійну співпрацю з виконав
чою владою та підтримку інтересів міста удос
тоєний почесної грамоти «За заслуги перед
містом» Сумської міської ради. У 2002 р. його
нагороджено нагрудним знаком «Почесний
працівник транспорту України». А в 2007 р.
указом Президента України Євгенові Мико
лайовичу Кіктенку присвоєно почесне звання
Контрольно- пропускний пункт Приватного акціонерного
«Заслужений працівник транспорту України».
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Одружений. Має доньку та сина.
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