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Н

ародився 110 жовтня 1954 р. у смт Грамотєйно вич — голованаглядової ради ВАТ «Кременчуцьке АТП
Біловського району Кемеровської області (Ро 15307» та ВАТ «Комсомольське АТП 15347».
сія). Батьки, Василь Петрович та Марія Родіо
Із 2012 р. й донині працює генеральним директором
нівна, працюючи на посадах бухгалтера та фінансиста, на ТОВ «Кременчуцьке АТП 15307».
магалися забезпечити сина усім необхідним, дати якомога
Завдяки високій професійній компетенції Юрій Ва
більше уваги, любові та турботи, виховати його чуйною та сильович уміло розробив та організував діяльність тран
доброзичливою людиною.
спортної мережі Кременчуцького, Глобинського та Ко
Юрій ріс енергійним, жвавим та допитливим хлоп зельщинського районів, що сполучає всі населені пункти
чиком, і коли прийшов час обирати майбутню професію, з м. Кременчуком і обласним центром — м. Полтавою.
довго не вагався — вирішив стати студентом Х
 АДІ.
Юрій Васильович як керівник особливу увагу надає
Так, з 1972 до 1977 р. Юрій Кірєєв навчався у Харків оновленню рухомого складу підприємства, кваліфіко
ському автомобільно-дорожньому інституті за спеціаль вано веде роботу з кадрами, згуртовує колектив, підтри
ністю «Автомобілі та автомобільне господарство».
мує новаторів, створює умови для плідної праці спеці
Для Кірєєва Юрія Васильовича ХАДІ став спраж алістів. Він умілий організатор, вимогливий до себе
ньою школою життя, навчив правильно мислити та ана і підлеглих, користується повагою та заслуженим авто
лізувати, наполегливо та цілеспрямовано йти до своєї ритетом серед колег і керівників не тільки в м. Кремен
мети. Пізніше, будучи заступником директора з експлу чуці і Полтавській області, а й у Києві та по всій Україні.
атації «Кременчуцького АТП 16011», він усе ще загляда Ю. В. Кірєєв присвятив 38 років свого життя ТОВ
тиме у свої конспекти, адже саме університетські знання «АТП 15307», ніколи не зраджував обраній професії.
заклали міцний фундамент для подальшої професійної
За сумлінну, самовіддану та цілеспрямовану працю
кар’єри.
був нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міні
З особливою теплотою та вдячністю Ю. В. Кірєєв стрів України, знаками «Почесний автотранспортник»,
згадує незабутні студентські роки. Це тисячі яскравих та «Почесний працівник транспорту України», «За заслу
веселих епізодів — і збирання картоплі в колгоспі, і сту ги перед містом», отримав почесне звання «Заслужений
дентські загони, і перші безсонні ночі через дівчат, і роз працівник транспорту України».
вантажування вагонів, гуртожиток… Золоті часи!
Юрій Васильович має чудову сім’ю. Для дружини Те
Трудову діяльність розпочав одразу після закінчен тяни Михайлівни, дочки Оксани та онучки Катерини він —
ня інституту в «Кременчуцькому
люблячий чоловік, турботливий
АТП 16011». З 1977 до 1982 р. обі
батько та хороший дідусь. У вільний
ймав різні посади, старанно та напо
час полюбляє їздити на полювання
легливо працюючи, поступово ру
та читати історичні романи.
хався кар’єрними сходинками. Так,
Ю. В. Кірєєв назавжди за
у 1977 р. Ю. В. Кірєєв — інженерпам’ятав мудру пораду ректора
ХНАДУ, надзвичайно ерудованої та
технолог, у 1978 р. — начальник
високоосвіченої людини — Анато
колони і начальник відділу екс
лія Миколайовича Туренка: «Умій
плуатації, у 1979 р. — заступник
у спілкуванні ставати на той рівень,
директора з експлуатації. У жов
на якому спілкується співрозмов
тні 1982 р. 28-річного юнака Юрія
ник. З водієм — будь сам як водій,
Кірєєва призначено директором
Суботник. 2 курс, 1974 р. Зліва направо:
Юрій Новіцький, Яткар Дебердєєв, Микола
з професором — як професор!» Ці
АТП. Він став наймолодшим керів
Ліхтанський, Микола Дяченко, Юрій
слова стали життєвим кредо Юрія
ником підприємства такого рівня
Кірєєв, Сергій Міняков
Васильовича.
в Україні. У 2005 р. Юрій Васильо
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