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У

се життя Миколу Михайловича Тертишного
приваблювала дорога. В дитинстві він любив
поганяти з вітерцем на велосипеді, міг розібрати
та зібрати його із заплющеними очима, в середній шко
лі пройшов курс підготовки трактористів, мріяв про про
фесію водія вантажівки. А ось за кермом власного авто
Микола Миколайович не міг себе навіть уявити, адже
народився у простій сім’ї.
У школі майбутній автомобіліст навчався добре.
В 1967 р., здобувши середню освіту, пішов на курси во
діїв, одночасно працював слюсарем на автопідприєм
стві рідної Котельви, що на Полтавщині. За рік Микола
Тертишний став водієм цього ж підприємства, а влітку
1968 р. вступив на автомобільний факультет Харківсько
го автомобільно-дорожнього інституту.
Студентське життя виявилося цікавим і насиченим.
Студент Тертишний уже мав за плечима досвід роботи
і слюсарем, і водієм, тому в 1969 і 1970 рр. у складі ав
токолони ХАДІ влітку працював на цілині в Казахстані,
обслуговуючи будівництво. Йому, як найкращому воді
єві автоколони ХАДІ, навіть вручили вимпел. Цей пе
ріод залишив по собі найкращі враження на все життя.
А ще Микола Тертишний під час навчання працював на
кафедрі автомобілів під керівництвом Лазаря Лагунова:
про цей етап студентського життя його пам’ять також бе
реже лише світлі та теплі спогади. На кафедрі автомо
білів Микола Миколайович захищав і дипломну роботу.
Із відзнакою закінчивши інститут, М. М. Тертиш
ний отримав направлення на Сумщину, до Кролевець
кого автопідприємства, де працював головним інже
нером до 1979 р. Потім був переведений до Сум, на
посаду першого заступника начальника облуправлін
ня автомобільного транспорту. В 1986 р. під час аварії
на Чорнобильській АЕС Миколі Михайловичу доручи
ли керувати зведеною автоколоною всієї України. В під
порядкуванні сумського автомобіліста було чотири
колони по 100 автомобілів, водії яких (а їх налічува
лося понад 800) підвозили матеріали для будівництва
автошляху Зелений Мис — Чорнобиль. Під час здачі
цієї дороги у 1986 р. М. М. Тертишний рішенням урядо
вої комісії Радянського Союзу отримав подяку. Того ж
року був нагороджений і орденом «Знак пошани».

У 1988 р. Миколу Михайловича обрали гене
ральним директором Сумського територіально-ви
робничого об’єднання автомобільного транспорту, до
складу якого входило 26 підприємств, де працювало
10,5 тис. осіб. А в 1998 р. М. М. Тертишний був обра
ний головою правління ВАТ «Сумське обласне під
приємство автомобільного транспорту». Цього ж року
указом Президента України йому присвоєно почесне
звання «Заслужений працівник транспорту України».
А за 10 років Микола Михайлович був нагороджений
орденом «За заслуги» III ст. Генеральним директором
ТОВ «Сумське обласне підприємство автомобільного
транспорту» він став у 2009 р., це підприємство очолює
й нині.
Попри відстань у кілометри та роки, М. М. Тертиш
ний ніколи не поривав зв’язків із рідним ХАДІ. Свого
часу впродовж п’яти років був головою ДЕК університе
ту, а в 1994 р., з огляду на його досвід в організації ефек
тивної й успішної роботи ТВО, Миколу Миколайовича
обрано дійсним членом (академіком) Північно-Східного
відділення Транспортної академії України.
Сьогодні М. М. Тертишний дбає про комфорт паса
жирів, які користуються автовокзалами Сумщини. Ко
лектив, який він очолює, працює над налагодженням
безперебійної роботи системи продажу квитків, будів
ництвом нових і модернізацією діючих автостанцій, при
стосуванням будівель для перебування осіб з обмеже
ною рухливістю. Крім того, Микола Тертишний очолює
обласну організацію роботодавців у галузі транспорту,
впродовж тривалого часу є членом обласного конкурс
ного комітету з визначення автомобільних перевізників
на автобусних маршрутах.
Віддавши роботі в автомобільній галузі 47 років
життя, Микола Михайлович Тертишний вважає себе
щасливою людиною, адже, де б не працював, скрізь тру
дився з любов’ю. Нині він — творець комфорту для па
сажирів і водіїв. У автостанційному господарстві Сум
щини постійно щось оновлюється, дбайливий господар
М. М. Тертишний старається, аби на автостанціях було
тепло й чисто, щоб вони були естетично привабливими.
Бо свою головну місію він вбачає в тім, щоб дбати про
людей.
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