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Н

ародився 28 жовтня 1949 р. у с. Черкаській Ло
зовій Дергачівського району Харківської облас
ті. Батько, Роман Антонович, працював столя
ром, а мати, Поліна Іванівна, — швачкою.
Василь Романович прагнув зрозуміти складний про
цес організації перевезення вантажів, удосконалення
форм та методів перевезення на автомобільному тран
спорті. Саме тому, здобувши загальну середню освіту та
пройшовши шлях у лавах Радянської армії з набуттям пев
ного життевого досвіду, вирішив вступати до Харківського
автомобільно-дорожнього інституту.
Упродовж 1970–1976 рр. навчався на автомобільно
му факультеті ХАДІ. Здібний та завзятий студент Ва
силь Ткаченко був захоплений своєю майбутньою про
фесією, часто витав думками в ілюзорному світі власних
мрій, уявляючи себе «великим автомобілістом». Таку лю
бов до автомобільної справи, впевненість у правильності
обраного шляху в юнацьку душу вселив Педагог із вели
кої літери, людина з добрим серцем та усміхненими очима
Анатолій Миколайович Туренко — викладач навчальної
дисципліни «Автомобілі та автомобільне господарство».
Василь Романович щиро вдячний усім викладачам ве
личної імперії ХНАДУ, адже вони дали юним, енергійним
та допитливим хлопцям та дівчатам цінний багаж знань,
який став міцним фундаментом для їхнього подальшо
го професійного становлення. Паралельно з навчанням
у 1973 р. працював у Харківському АТП-16355. Він впевне
но рухався кар’єрними сходинками, зокрема обіймав такі
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посади: з 1973 р. — водій, старший інженер-технолог, на
чальник автозагону, з 1988 р. — директор АТП, з 1995 р. —
генеральний директор АТП, з 2007 р. — голова Наглядової
ради ПАТ «Харківське АТП-16355», де працює й сьогодні.
Василь Романович як керівник АТП організовував
перевезення вантажів щодо ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, допомагав дітям-сиротам на базі
відпочинку. Сьогодні ПАТ «Харківське АТП-16355» на
дає послуги з автоперевезення вантажів по Україні, а та
кож країнам СНД та Європи.
Василь Романович зазначає, що професійні знання та
здобутий за роки керівництва управлінський досвід на
правлені на подальший розвиток та стабільну роботу ПАТ
«Харківське АТП-16355» в нових умовах господарюван
ня. Все життя В. Р. Ткаченка пов’язане зі спілкуванням із
людьми та спрямоване на збільшення їхнього добробуту.
Інститутська наука відіграла вирішальну роль у жит
ті В. Р. Ткаченка, мала велике практичне значення під час
роботи на посадах як інженера-технолога, так і дирек
тора автопідприємства. ПАТ «Харківське АТП-16355»
співпрацює з ХНАДУ, таким чином забезпечуючи тісний
зв’язок виробництва з досягненнями науки в нових техно
логіях автоперевезень та логістики. Крім цього, студенти
університету проходять практику на підприємстві.
У вільний час полюбляє працювати на присадибній
ділянці — вирощувати плодові дерева, виноград, квіти…
Має чудову сім’ю. Разом із дружиною Ніною Андріїв
ною виховав двох прекрасних синів. Старший син, Віта
лій, пішов стопами батька й закінчив ХАДІ, є випускни
ком Харківської юридичної академії. Нині працює у сфері
автомобільного транспорту. Молодший син, Владислав,
також має вищу освіту, нині здійснює підприємницьку ді
яльність на автомобільному транспорті. Василь Романо
вич і Ніна Андріївна ще й турботливі та люблячі дідусь
і бабуся для двох веселих онуків.
За цілеспрямовану, наполегливу та самовіддану працю
нагороджений медаллю «За військову доблесть», нагруд
ним знаком «Почесний автотранспортник», почесною від
знакою Харківської обласної ради «Слобожанська слава»,
почесними грамотами Міністерства транспорту України,
облдержадміністрації та Харківського голови. Неоднора
зово обирався депутатом районної ради.
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