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Заслужений працівник транспорту України

Н

ародився 26 лютого 1946 р. у с. Нижчі Верещаки
Олександрівського району Кіровоградської
області в сім’ї колгоспників Миколи Корнійовича та
Єфросинії Тихонівни Городиських.
У 1966 р., після закінчення Кіровоградського
технікуму механізації сільського господарства, Василь
Миколайович вирішив продовжити технічну освіту в
царині вивчення дорожньо-транспортних механізмів
і транспорту. Тому в 1968 р. він вступив на автомобільний факультет Київського автомобільно-дорожнього
інституту, який закінчив у 1973 р.
Василь Городиський зазначає, що в університеті
не тільки здобув напрочуд ґрунтовну загальнотехнічну
інженерну підготовку та досконалу спеціалізовану підготовку з ремонту й технічного обслуговування рухомого
складу, а й навчився добре розумітися на економічних і
фінансових питаннях галузі, на специфіці громадської
діяльності автомобільних підприємств, особливостях
експлуатації рухомого складу. А ще КАДІ завжди давав
своїм студентам неперевершений трудовий вишкіл. Тут
вони вчилися мистецтву працювати скрупульозно та
злагоджено, чітко, з філігранною точністю структурувати свою діяльність, не боятися мислити творчо й нестандартно і, звісно, любити справу, за яку берешся.
З посмішкою згадує Василь Миколайович роботу
на літніх канікулах у студентській автоколоні на
цілинних землях Кустанайської і Тургайської областей
Казахської РСР. Назавжди залишився в пам’яті також феєричний відпочинок у міжнародному студентському таборі «Супутник» у м. Сочі. Студентські
роки пам’ятні В. М. Городиському ще й завдяки його
активній участі у студентській художній самодіяльності інституту.
Часто згадує Василь Миколайович і викладачів
alma mater, мудрих і далекоглядних педагогів та професіоналів високого класу, зокрема тонких психологів та фахівців з енциклопедичними знаннями
М. Н. Бідняка, В. М. Черкіса, Ю. В. Гвоздєва.
Здобувши вищу освіту, молодий, завзятий та повний енергії фахівець за направленням розпочав трудову діяльність механіком у Автотранспортному
підприємстві № 4 «Головкиївміськбуду». Згодом працював начальником виробництва. З 1977 до 1978 р.
Василь Городиський був начальником контрольно-

ревізійного відділу тресту «Київбудтранс». У 1978 р.
обійняв посаду головного інженера Автотранспортного
підприємства № 3 «Головкиївміськбуду». А з 1984 р.
Василь Миколайович Городиський — директор та
голова правління цього підприємства.
АТП-3 — одне з найстарших автотранспортних
підприємств у Києві. Вже понад 80 років воно
займається перевезеннями будівельних та інших
вантажів у всі куточки України. Маючи потужний
автопарк на 1100 одиниць автотехніки, зокрема
600 автомобілів різних марок та модифікацій і
500 напівпричепів, АТП-3 брало участь у відновленні заводів «Більшовик», «Червоний екскаватор»,
заводу ім. Артема, будівництві сажового заводу в
м. Дашава, вугільних шахт у Ново-Волинську, Коростишеві, роботах на вугільних розрізах у Юрківці та
Олександрії. Яскравою сторінкою в історії
підприємства стала його участь у будівництві Київської ГЕС. У 1986 р. потужний автопарк АТП-3 зіграв
одну з вирішальних ролей у ліквідації наслідків аварії
на ЧАЕС. Підприємство обслуговувало значну
кількість об’єктів будівництва «Головкиївміськбуду».
В 2005 р. ВАТ «АТП-3» увійшло до складу ВАТ «Завод ВБК імені Світлани Ковальської» та було перейменоване на ТОВ «Автобудкомплекс-К». Сучасні
вантажні автомобілі-самоскиди й автобетонозмішувачі
забезпечують цілодобову доставку бетону, будівельних
сумішей та готових залізобетонних виробів.
Василь Миколайович Городиський нагороджений
медалями та грамотами України, «Головкиївміськбуду»,
тресту «Київбудтранс». У 1990 р. отримав звання
«Заслужений працівник транспорту України».
Василь Миколайович найбільше цінує в людських
взаєминах чесність та порядність, взаємодопомогу та
взаємоповагу, вміння вислухати та зрозуміти один
одного, незважаючи на посади та регалії.
Захоплюється музикою, грає на баяні й акордеоні.
Разом із дружиною Ольгою Миколаївною виховали двох синів. Сини Василя Миколайовича Городиського, наслідуючи приклад батька, також
закінчили Національний транспортний університет: Віталій Городиський є випускником економічного факультету, а Олександр Городиський —
факультету управління.
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