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Директор ПрАТ «Тростянецьке АТП-15946»
Заслужений працівник транспорту України

ародився 15 грудня 1949 р. у м. Білопілля Сум
ської області в родині робітників. У 1967 р., за
кінчивши Білопільську середню школу № 4,
Микола Кіктенко став студентом автомобільного фа
культету Харківського автомобільно-дорожнього інс
титуту. Навчання закінчив у 1972 р., здобувши фах
інженера-механіка автомобільного транспорту. Розпові
даючи про часи студентства, М. М. Кіктенко передовсім
із вдячністю згадує керівника свого дипломного проекту,
досвідченого педагога та знаного вченого, ректора ХАДІ
Б. В. Решетнікова, який навчив принципово ставитися
до вирішення будь-якої проблеми.
Здобувши диплом, Микола Кіктенко був направле
ний викладачем до Миколаївського обласного навчаль
ного комбінату, де працював упродовж 1972–1975 рр. А з
1975 р. вся трудова діяльність Миколи Миколайовича
нерозривно пов’язана із Сумщиною. Працював началь
ником експлуатаційно-технічного відділу Сумського об
ласного об’єднання автобусних станцій (1975–1976), за
ступником начальника Сумського автотранспортного
підприємства № 15927 (1976–1988), директором Сум
ського АТП-15928 (1988–2001).
У 2001 р. М. М. Кіктенко обійняв посаду начальни
ка Сумського обласного автотранспортного управління.
В 2005 р., у зв’язку з реорганізацією установи, призначе
ний начальником Сумського територіального управлін
ня Державної інспекції України з безпеки на наземному
транспорті (Головтрансінспекції). На цій посаді Мико
ла Миколайович працював до виходу на пенсію в 2010 р.
За багаторічну сумлінну працю та високий професі
оналізм був неодноразово нагороджений відзнаками різ
них рівнів, зокрема званнями «Почесний працівник ав
тотранспорту України» (2004) та «Почесний працівник
Головтрансінспекції» (2008). У 2009 р. указом Президен
та України був удостоєний звання «Заслужений праців
ник транспорту України».
Упродовж усіх років, що минули після закінчення
ХАДІ, Микола Миколайович Кіктенко підтримував тіс
ні дружні взаємини з випускниками та викладачами. За
вжди брав активну участь у всіх ініціативах і починан
нях керівництва начального закладу.
Одружений, виховав трьох дітей: двох доньок і сина.
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ародився 11 червня 1954 р. у м. Красний Ли
ман Донецької області в сім’ї вчителів. Батько,
Анатолій Іванович, був директором школи, а
мати, Зоя Миколаївна, — вчителем. Ще змалечку Воло
димир Анатолійович захоплювався технікою й автомо
білями. Це захоплення і стало вирішальним фактором у
виборі майбутньої професії.
Тому в 1971 р., після закінчення школи, йдучи на по
клик мрії про роботу, пов’язану з автомобільною сферою,
В. А. Дронов став студентом Харківського автомобільнодорожнього інституту. Після закінчення ХАДІ працював
майстром на Гуляйпільському авторемонтному заводі.
Далі служив у лавах Радянської армії.
З грудня 1984 р. й донині Володимир Дронов пра
цює на Тростянецькому автотранспортному підприєм
стві 15946. Спочатку В. А. Дронов працював на посаді
начальника відділу експлуатації, а у 1988 р. його призна
чено на посаду директора Тростянецького АТП 15946.
І ось уже 27 років він є незмінним керівником цього під
приємства, його осердям і натхненником.
У 2006 р. за високі здобутки та вагомий внесок
у розвиток транспортної галузі України Тростянець
ке АТП-15946 визнане переможцем у рейтингу «Лідер
транспортного комплексу України — 2006».
У 2004 р. В. А. Дронов нагороджений знаком «Почес
ний автотранспортник», а в 2007 р. йому присвоєно зван
ня «Заслужений працівник транспорту України».
Пригадуючи студентські роки, Володимир Анатолійо
вич Дронов найперше згадує життя в гуртожитку, сту
дентський будівельний загін «Ельфи», де був комісаром:
як будували Надим, об’єкти в Херсонській області, трасу
Сургут — Нижньовартовськ. А ще він вдячний виклада
чам ХАДІ за те, що в інституті давали не лише теоретичні,
а й практичні знання. Володимир Анатолійович постій
но зустрічається з однокурсниками й часто заходить до
ХНАДУ, якому завдячує всіма своїми здобутками.
В. А. Дронов захоплюється футболом, очолює район
ну федерацію футболу. Його дружина Ірина Леонідів
на — начальник відділу Тростянецької райдержадмі
ністрації. Син Роман закінчив Харківську юридичну
академію імені Ярослава Мудрого, працює у прокурату
рі. В родині підростає онук Лев.
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