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Н

ародився 1 червня 1952 р. у с. Дворічний Кут
Дергачівського району Харківської області
у родині педагогів: батько, Степан Федорович,
інвалід Великої Вітчизняної війни, працював директо
ром, а мати, Євдокія Семенівна, — вчителем Козачоло
панської середньої школи. Закінчивши цю школу із зо
лотою медаллю, в 1969 р. Анатолій Шатохін вступив на
автомобільний факультет Харківського автомобільнодорожнього інституту, випускником якого став у 1974 р.,
отримавши диплом із відзнакою та фах інженера-меха
ніка автомобільного транспорту.
Трудову біографію розпочав того ж року на посаді ін
женера Харківського управління вантажного автотранс
порту. З 1977 р. — заступник начальника відділу комер
ційної роботи управління. А впродовж 1981–1988 рр.
очолював Харківський обласний штаб із сільгосппереве
зень. Із 1988 до 1996 р. керував відділом комерційної ро
боти ТВО «Харківавтотранс».
У 1999 р. А. С. Шатохін обійняв посаду директо
ра новоствореного ЗАТ «Автоколона-2250», яке очо
лює до сьогодні. У вересні 2004 р. був призначений ке
рівником транспортної фірми «ФІН» і найстаршого
в м. Харкові автобусного парку ВАТ «Харківське АТП
№ 16327».
Із 2008 р. Анатолій Шатохін — голова наглядо
вої ради ВАТ «Восток», розташованого в смт Золочів
Харківської області. Саме завдяки зусиллям Анатолія
Степановича єдине в селищі АТП було врятоване від
банкрутства, а також було налагоджено стабільний авто
бусний зв’язок із обласним центром. Нині підприємство
очолює син Анатолія Степановича Євген Анатолійович
Шатохін. У листопаді 2010 р. А. С. Шатохіна обрано де
путатом Харківської обласної ради.
Анатолій Степанович переконаний, що керівник по
винен бути для підлеглих прикладом в усьому. Тому він
активно пропагандує здоровий спосіб життя: не палить,
щодня відвідує басейн і відміряє кілометри на свіжому
повітрі. Рівняючись на свого керманича, колективи підп
риємств, які він очолює, досягли неабияких успіхів на
професійній ниві. У 2006 р. ВАТ «ХАТП № 16327» при
своєно звання «Лідер економіки України». ТОВ «ФІН»
у 2007 р. здобуло звання «Кращий перевізник України»,

а в 2008 р. — диплом лауреата Всеукраїнської програми
«Золоті руки країни».
Багатьма урядовими та громадськими нагорода
ми відзначена й багаторічна сумлінна праця Анатолія
Степановича Шатохіна. Йому присвоєно високі зван
ня «Ділова людина року» (2004), «Почесний автотран
спортник України» (2005), «Лідер України» (2006).
Нагороджений золотим орденом Миколи Чудотвор
ця І ст. та орденом «За високий професіоналізм», брон
зовою медаллю ВДНГ СРСР «За досягнуті успіхи в роз
витку сільського господарства СРСР» (1982), почесною
відзнакою «Лицар Вітчизни» (2007), міжнародними
нагородами «Palmyra Star» (2007) та «Golden Forum»
(2009), почесними грамотами Харківських міської та
обласної рад, райрад м. Харкова та області. Повний ка
валер міжнародних нагород «Слов’янська честь»,
«Слов’янська доблесть» і «Слов’янська слава» (2007),
лауреат почесних нагород «Зірка пошани» ІІІ ст. та «За
визначні звершення» ІІІ ст. міжнародної громадської ор
ганізації «Асамблея ділових кіл».
Любов А. С. Шатохіна до рідного краю виявляється
і в меценатській діяльності. Саме завдяки його допомозі
в 2009 р. для Карасівського Свято-Покровського храму
були виготовлені та встановлені нові куполи. На освя
ченні храму в 2012 р. архієпископ Харківський і Бого
духівський Онуфрій вручив Анатолію Степановичу По
чесну грамоту митрополита Київського і всієї України
Володимира та орден архістратига Михаїла.
Анатолія Шатохіна першим від України було прий
нято у члени Міжнародного корпусу офіцерів із вручен
ням «Ордена Вітчизни» й іменного Георгіївського кор
тика та присвоєнням звання генерал-лейтенанта. Він
також є генералом-хорунжим козачих військ, кошовим
отаманом, героєм козацького народу й академіком Ака
демії козацтва. За його ініціативи й участі в Дергачів
ському та Золочівському районах Харківської області
було створено три козачі сотні та Східний полк. Веде та
кож велику патріотично-виховну роботу серед молодих
козаків Харківщини.
Дружина Анатолія Шатохіна Тетяна Олексіївна —
інженер-картограф. Подружжя виховало двох синів:
Юрія (1974 р. н.) та Євгена (1980 р. н.).
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