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ПАТ «КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «РАПІД»
ГРИНЕНКО
Володимир Іванович
Випускник автомобільного
факультету (1972)
Генеральний директор ПАТ «Київська виробнича
компанія «Рапід», голова Комісії з питань транспорту
Громадської ради при КМДА, голова Комітету
підприємців у сфері транспорту при Торговопромисловій палаті України. Заслужений працівник
транспорту України. Депутат Київської міської ради
І-ІV скликань.

Н

ародився 6 липня 1947 р. у с. Коцюбинське
Києво-Святошинського району Київської області.
Трудову діяльність розпочав у 1965 р.у мостобудівельному
управлінні № 2 тресту «Укршляхбуд». Згодом Володимир
Гриненко пройшов шлях учня автослюсаря вантажного
автопарку № 22 Київського управління вантажного
автотранспорту, лінійного та старшого диспетчера
Київського міського виробничого управління пасажирського автотранспорту, старшого диспетчера Київського НДІ радіоелектроніки, майстра Київської СТО № 1.
Протягом 1970–1972 рр. працював інженером,
механіком, головним механіком в Українському монтажно-налагоджувальному тресті пожежної автоматики і
охоронної сигналізації «Укрспецавтоматика».
У 1972 р. В. І. Гриненко, закінчивши КАДІ, здобув
освіту інженера-механіка за фахом «Автомобільний
транспорт». До 1975 р. обіймав посади майстра СТО № 1,
заступника начальника планово-виробничого відділу,
начальника цеху, директора станції техобслуговування,
начальника виробничого відділу Київського обласного
ВО «Укрголовавтотехобслуговування».

Упродовж 1975–1978 рр. він працював заступником
начальника Київ-Дніпровського міжгалузевого підприємства промислового залізничного транспорту, з 1978 до
1980 р. — заступником начальника Київського автотранспортного підприємства 11172 Київського міського
ВО вантажного автотранспорту, а з 1980 р. —
заступником начальника Київського міського виробничого об’єднання вантажного автотранспорту 11100.
З 1984 р. Володимир Іванович — генеральний директор АТП 13069, а після акціонування — АТ «Київська виробнича компанія «Рапід». Очолюваний ним колектив є
членом Українського транспортного союзу, який налічує
в своєму складі 44 підприємства всіх видів транспорту, на
яких працює більше 10 тис. осіб.
В. І. Гриненко — голова Ради регіону м. Києва Асоціації
міжнародних автоперевізників України, член Ради АсМАП
України, перший заступник Голови Ради АсМАП України.
Нагороджений орденами Дружби народів (1986), «За
заслуги» ІІІ, ІІ і І ст. (1998, 2001, 2004), князя Ярослава
Мудрого V ст. (2009), почесними грамотами Верховної
Ради (2003) та Кабінету Міністрів України (2008).
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АТ «КВК «Рапід» — одне з найбільших транспортних підприємств України, лідер у сфері міжнародних автоперевезень вантажів.За 55 років своєї діяльності на ринку транспортних послуг (компанія була створена у 1958 р. як «Автобаза № 5») воно стало потужним
підприємством, що спеціалізується на вантажних перевезеннях до країн Європи і СНД та транспортної логістики.
Головна мета роботи ПАТ «КВК «Рапід» — зміцнення
відносин із клієнтами, застосування комплексного підходу
у вирішенні транспортних завдань. Для цього у компанії є
все необхідне: оснащений технічний парк (120 автомобілів
та напівпричепів провідних закордонних виробників),
сервісні центри «Івеко», «Мерседес-Бенц», «Бош», митні і
матеріальні склади. Підприємство пропонує широкий
спектр послуг із технічного обслуговування, діагностики
та ремонту вантажних автомобілів і причепів закордонного
виробництва, надає митні послуги з прийому, зберігання,
митної обробки вантажів на термінал-комплексі та їх доставки кінцевому одержувачеві.
Запорукою процвітання компанії є згуртований
кваліфікований колектив, більшість представників якого
здобули вищу освіту у КАДІ-НТУ та мають чималий

досвід роботи на ринку міжнародних вантажних автоперевезень.
Досягнення підприємства високо оцінені на міжнародному рівні. Зокрема ПАТ «КВК «Рапід» є переможцем конкурсів «Кращий перевізник СНД» (2004),
«Кращий перевізник Євразії» (2010) та «Кращий перевізник АсМАП України» (2002, 2003, 2005, 2006, 2008,
2010, 2012). Постановою Кабінету Міністрів України
йому присвоєно статус «Національний автомобільний
перевізник». У 2012 р. нагороджено дипломом «Столичний стандарт якості».
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