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Н

ародився 28 липня 1942 р. у с. Костянтинопіль ського АТП-11228, які прийшли працювати на підпри
Великоновоселівського району Донецької об ємство після закінчення ХНАДУ або закінчили його зао
ласті. Батько, Михайло Федорович, працював чно, вже працюючи в АТП.
Анатолій Цибук віддав автомобільній галузі 54 роки
ковалем, а мати, Олена Павлівна, — бухгалтером. Бать
ки завжди наголошували, що лише завдяки праці люди життя, 32 із яких — керівництву Дніпропетровським
на здатна розвиватися, повноцінно виявити та розкрити АТП-11228. «Часом здається, що я знаю про роботу АТП
свої можливості й таланти. Саме тому ще юнаком, піс абсолютно все, — із посмішкою зазначає він. — Але попри
ля закінчення автодорожнього технікуму, Анатолій Ми це стараюся не зупинятися на досягнутому, навчатися но
хайлович вирішив піти працювати токарем на завод ав вому, адже технології не стоять на місці». Анатолій Ми
хайлович завжди готовий вислухати, дати слушну пораду,
тотранспортних деталей.
Прагнучи продовжувати пізнавати захопливий світ допомогти, часом і фінансово. А своїм головним життє
науки й автомобільну галузь, у 1961 р. А. М. Цибук вим кредо він вважає оптимізм.
став студентом автомобільного факультету Харківсько
Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ст., медалями
го автомобільно-дорожнього інституту, який закінчив у «За доблесну працю. В ознаменування 100-річчя з дня на
1973 р. Упродовж 1963–1966 рр. служив у лавах Зброй родження В. І. Леніна», «Ветеран праці», «За вірну служ
них сил. Згодом паралельно з навчанням працював воді бу рідному місту», «За розвиток регіону», «За вагомий
єм і механіком в Українському науково-дослідному гід внесок у розвиток Дніпропетровської області», «15 років
рометеорологічному інституті.
внутрішнім військам України»; нагрудними знаками «По
Із 1967 до 1981 р. був механіком, начальником автоко чесний працівник транспорту», «Профспілкова відзнака»;
лони, головним механіком, заступником директора та го знаком «Почесний автотранспортник України»; почесним
ловним інженером автобази тресту «Дніпросільбуд». У знаком Федерації профспілок України «За розвиток соці
1981 р. призначений заступником начальника об’єднання ального партнерства»; пам’ятною відзнакою «За заслуги
«Дніпропетровськтранссільпгосптехніка» з керівництва перед містом»; відзнакою «За співпрацю з внутрішніми
головним підприємством. У 1983 р. Анатолій Михайлович військами МВС України»; почесними грамотами Мініс
став директором Дніпропетровського автотранспортного терства транспорту України, Кабінету Міністрів України.
підприємства 11228, де працює й донині.
Заслужений працівник транспорту України.
А. М. Цибук захоплюється мисливством, також лю
Анатолій Михайлович Цибук вважає, що всіма про
фесійними перемогами та здобутками він завдячує пе бить порибалити. Але найбільше захоплення Анатолія Ми
редовсім батькам, які навчили до останку віддаватися хайловича — це його сім’я. Ось уже багато років його опо
рою та розрадою в радості й скруті
улюбленій справі, та педагогам
є дружина Людмила Андріївна.
ХАДІ, які дали безцінні фунда
ментальні професійні знання. Він
Подружжя виховало двох доньок.
із вдячністю згадує улюблених
Старша, Ольга, закінчила Харків
викладачів із вантажних і паса
ську юридичну академію, молод
жирських перевезень, економіки,
ша, Ірина — інститут фізкультури,
автомобілів — М. Я. Говорущен
є майстром спорту зі спортивних
танців на льоду. Пишаються Ана
ка, І. О. Дюміна, А. М. Туренка,
толій і Людмила Цибуки і свої
В. Г. Терлецького, А. Р. Сухоруко
ми онуками: випускником Харків
ва. Намагається й сам передава
ської юридичної академії Глібом,
ти свої знання, неабиякий прак
тичний досвід і життєву мудрість
студентом цього ж вишу Кирилом
Анатолій Михайлович у родинному колі
усім працівникам Дніпропетров
та учнем другого класу Власом.
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