Л І Т О П И С В И П У С К Н И К І В – Н А Ц І О Н А Л Ь Н И Й Т РА Н С П О Р Т Н И Й У Н І В Е Р С И Т Е Т – 7 0

АТАМАНОВ
Микола Павлович
Випускник інженерно-економічного
факультету (1974)
Голова наглядової ради публічного акціонерного
товариства «Коломийське автотранспортне
підприємство». Почесний працівник
Головавтотрансінспекції

Н

ародився 16 лютого 1952 р. у с. Антонівка
Летичівського району Хмельницької області в
родині колгоспників.
У 1969 р., після закінчення Новокостянтинівської
середньої школи, вступив до Київського автомобільнодорожнього інституту. На військовій кафедрі КАДІ
здобув і військову спеціальність командира в автомобільних військах, сьогодні він — майор запасу.
Отримавши в 1974 р. диплом із відзнакою за
спеціальністю «Економіка і організація автомобільного транспорту», був направлений на роботу до
Коломийського автотранспортного підприємства
08033 на посаду старшого економіста. Наказом
Міністерства оборони був призначений командиром
автомобільної роти Надвірнянського автомобільного
батальйону 2258.
Працював на посадах начальника плановоекономічного відділу та відділу експлуатації, першого
заступника голови правління, голови правління.
З 2010 р. — голова наглядової ради.
За 40 років роботи в Коломийському автопідприємстві М. П. Атаманов зумів згуртувати навколо себе
команду однодумців-професіоналів: керівників відділів, автомобільних колон. На жаль, на етапі становлення молодої Української держави не вдалося зберегти
вантажні транспортні перевезення. Однак, завдяки
організаційним заходам, вдалося зберегти базу пасажирського транспорту та маршрутну мережу.
Сьогодні в ПАТ «Коломийське автотранспортне
підприємство» нараховується більше 100 одиниць автобусів. Воно здійснює регулярні перевезення на міських,
приміських, міжміських і міжнародних маршрутах, а
також перевезення туристичних груп у межах України
та до країн Європи. Підприємство надає послуги з медичних оглядів водіїв перевізників м. Коломиї та Коломийського району, перевірки технічного стану і проведення ТО транспортних засобів тощо.
Принциповість і професійність Миколи Павловича
Атаманова здобули належну оцінку — його двічі обирали членом виконавчого комітету Коломийської
міської ради.
За багаторічну успішну працю у сфері автомобільних перевезень нагороджений нагрудними

знаками «Відзнака Коломийського міського голови»,
«За безаварійну роботу» І ст., «Почесний працівник
Головавтотрансінспекції», медаллю «За заслуги перед
Прикарпаттям».
Микола Павлович дуже високо оцінює професійність, вимогливість, а також турботу про
студентів професорсько-викладацького складу КАДІ.
Особливо теплі спогади лишилися в нього про декана
інженерно-економічного факультету І. П. Сову, викладачів А. І. Воркута, М. І. Беліка, О. А. Лудченка.
Протягом усього свого довгого та насиченого
трудового життя він мав можливість тісно співпрацювати з іншими випускниками alma mater —
начальниками та працівниками різних служб
Міністерства транспорту, підприємств і організацій
сфери пасажирських перевезень. Дружні та плідні робочі взаємини склалися в Миколи Атаманова з директором Державної адміністрації автомобільного
транспорту І. І. Губою, працівниками адміністрації
автомобільного транспорту Б. Г. Василенком,
М. А. Красновським, Р. І. Дубасом, Д. С. Гуком, директором об’єднання автобусних станцій АР Крим
М. П. Сагурою та багатьма іншими.
Не розірвав Микола Павлович і прямих зв’язків із
рідним університетом. Так, зокрема, він неодноразово
очолював державну екзаменаційну комісію Надвірнянського коледжу НТУ, був залучений до складання
рецензій на дипломні проекти студентів.
Микола Атаманов завжди вважав, що знання,
набуті в КАДІ, є надзвичайно корисними у практичній
роботі з організації та економіки пасажирських автомобільних перевезень. Тому він намагається якомога повніше поділитися ними з молодим поколінням
автомобілістів: студентам, які проходять переддипломну практику на підприємстві, та випускникам, які
влаштовуються на роботу.
Замолоду, особливо під час навчання, Микола
Павлович захоплювався спортом: футболом, волейболом, лижними гонками. Сьогодні ж особливе задоволення він відчуває, працюючи на дачній ділянці.
Одружений. Разом із дружиною Зінаїдою
Василівною виховали сина Сергія, який нині працює в
системі Міністерства юстиції.
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