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Н

ародився 27 травня 1971 р. у м. Ашгабаті (Турк про години занять, навчальну практику з геодезії, своїх
менія). У сім’ї Костянтина Васильовича скла однокурсників та багато інших пам’ятних моментів.
лася ціла династія випускників Харківського
Ще до вступу в інститут, у 1987 р., працював дорож
національного автомобільно-дорожнього університету. нім робітником Балаклійського районного дорожнього
Розпочалася вона з його батька — Василя Павловича Ми ремонтно-будівельного управління. У рік закінчення ХАДІ
куленка, який народився 25 жовтня 1948 р. у с. Вербівці був майстром, механіком дільниці та заступником началь
Харківської області.
ника із загальних і комерційних питань Балаклійського ра
Упродовж 1978–1984 рр. навчався на заочному від йонного дорожнього ремонтно-будівельного управління.
діленні Харківського автомобільно-дорожнього інститу
З квітня 1996 до травня 2002 р. — заступник началь
ту за спеціальністю «Автомобільні дороги». З 1970 р. до ника із загальних та комерційних питань, начальник ав
1973 р. працював водієм об’єднаної бази експедиційно токолони Державного підприємства «Балаклійський ра
го автотранспорту та дослідного господарства «Копет йавтодор». З травня 2002 до грудня 2010 р. працював
даг» в м. Ашгабаті. У 1973 р. був механіком Балаклійсько начальником автоколони, начальником філії «Балак
го шляхового ремонтно-будівельного управління № 59. лійський райавтодор» ДП «Харківський облавтодор».
У 1975 р. — головним механіком Балаклійського район З грудня 2010 р. обіймав посаду начальника Служби ав
ного дорожньо-будівельного управління. У 1979–1981 рр. томобільних доріг у Харківській області.
обіймав посаду головного інженера цієї організації.
З квітня 2014 р. і до сьогодні обіймає посаду началь
Усе своє життя Василь Павлович присвятив роботі в до ника регіонального представництва «Східне представ
рожній сфері. З 1981 р. обіймав керівні посади, зокрема такі: ництво» Державного підприємства «Центр науковоначальник Балаклійського районного державного дорож технічного супроводу дорожніх робіт та сертифікації
нього підприємства, директор ДП «Харківський облавто дорожньої продукції».
дор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України, начальник
Пішовши батьківськими стопами, Костянтин Васильо
Служби автомобільних доріг у Харківській області, дирек вич так само все своє життя присвятив дорожньому госпо
тор Харківської філії державного інституту «Укрдіпродор» дарству. Нині стаж його роботи складає 28 років, на керів
інституту «Харківдіпрошлях» тощо.
них посадах — 23 роки.
За високий професіоналізм у 2004 р. Василю Павло
Має другу вищу освіту, яку здобув у Національній
вичу було присвоєно звання «Заслу
юридичній академії імені Ярослава
жений будівельник України».
Мудрого.
Сам Костянтин Васильович нав
До династії дорожників також
чався в ХАДІ на дорожньо-будівель
належить дружина Костянтина Ва
ному факультеті в 1988–1992 рр. З ве
сильовича, Тетяна Євгенівна, яка
ликою теплотою та вдячністю згадує
після закінчення Харківського авто
він майстерних, ерудованих та висо
мобільно-дорожнього технікуму всту
коосвічених викладачів, які були від
пила до ХАДІ. А ставши випускницею
дані науці та передавали свій досвід
цього вишу, працювала начальником
студентам, тим самим прищеплюю
відділу капітального будівництва Ба
чи їм любов до навчання. Найбіль
лаклійського райавтодору.
ше закарбувалися в пам’яті такі пріз
Син Костянтина Васильови
вища: Є. Д. Прусенко, В. К. Жданюк,
ча, Василь, наразі здобуває осві
В. М. Ряпухін та В. О. Золотарьов.
ту в Харківському національному
П’ять років навчання минули як одна
автомобільно-дорожньому
універ
Батько Костянтина Васильовича
Микуленка — Василь Павлович
мить, залишивши найдобріші спогади
ситеті.
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