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Директор Луцької зразкової автошколи
ТСОУ (1986–2013), голова міськрайонної
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Викладач вищої категорії
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ародився 1 вересня 1941 р. у с. Іванівка Турійського
району на Волині. Василь Квятковський із дитинства захоплювався автомобілями. Тож у 1960 р. отримав
кваліфікацію автомеханіка у Володимир-Волинському
технічному училищі №3. Протягом року працював
техніком-інструктором в автомотоклубі ДТСААФ
м. Ковеля. Випустив групу практично своїх однолітків і
разом із ними пішов до армії.
«Під час служби постійно мав справу з автомобілями, — розповідав Василь Миколайович. — Наша частина
розташовувалася на Закарпатті, саме там, де знімали
фільм «Війна і мир». Я особисто знав Сергія Бондарчука і
В’ячеслава Тихонова. Нас усіх у «примусовому порядку»
залучали до зйомок. Я грав роль солдата Кутузова. Мене
помітив сам Бондарчук — головний режисер і постановник стрічки, — дав мені прізвисько «Вася-Васільок» та
навіть подовжив мою армійську відпустку».
У 1964 р.В.М.Квятковський з першої спроби склав іспити та став студентом Київського автомобільно-дорожнього
інституту. Після завершення навчання був викладачем нарисної геометрії у Луцькому загальнотехнічному факультеті
КАДІ. Але метою Василя Миколайовича була робота в автошколі. Тож поступово перейшов у ДОСААФ, систему і
специфіку роботи якого знав досконало, а вже з грудня
1972 р. працював у Луцькій автомобільній школі ТСОУ.
«Ввечері викладав на факультеті,а вдень підробляв в автошколі, — згадував В. М. Квятковський. — Мене просто
притягувало, вабило все, пов’язане з автомобілем».
Василь Миколайович завжди мав мету — досягати
більшого. Сприяло його кар’єрі і те, що він був беззмінним секретарем парторганізації автошколи, тоді ще — автомотоклубу. На цю посаду його обирали 11 разів! Крім
того, В. М. Квятковському допоміг неабиякий юнацький
гарт, адже в дитинстві він щодня ходив до школи за сім
кілометрів. У 1972 р. автомотоклуб був реорганізований в
автошколу. У 1986 р. він став її беззмінним директором і
пропрацював на цій посаді 25 років.
Головні професійні принципи Василя Миколайовича —
«Справедливість понад усе» та «Триматися нарівні з підлеглими, за будь-яких умов залишатися людиною». Незважаючи на розпад СРСР,йому вдалося не лише зберегти майно,
а й розвивати навчальну базу,зокрема придбати нові машини. Василь Квятковський пишався автошколою: «Ще за
радянських часів наш автодром був переможцем конкурсу-

огляду,кращим у республіці.Ми маємо хороший автопарк,
який опалюється взимку, легкові та вантажні автомобілі,
автобуси, мікроавтобус. Майже усі авто — сучасного
виробництва, іномарки. Хоча й поступово, та зробили
капремонт школи. Наш заклад стабільно посідає перше
місце в області за якістю послуг, рівнем підготовки і
потужністю навчальної бази. І не тільки на Волині —
школу добре знають у країні. Саме в нас проходили всеукраїнські збори начальників автослужб областей, а також
всеукраїнські збори директорів і заступників директорів
шкіл». Василя Миколайовича неодноразово визнавали
одним із кращих керівників автошкіл.
Він був по-справжньому щасливою людиною. Зі
своєю майбутньою дружиною Ніною Володимирівною
познайомився ще у школі. Їхні стосунки витримали випробування і часом, і відстанню. Разом виховали сина
Михайла та доньку Олену, дочекалися онуків і правнука.
Діти завжди були найбільшою гордістю Василя Миколайовича.Сина він змалку готував до кар’єри військового.
Михайло Квятковський закінчив Мінське суворовське
училище, Сумське вище командно-артилерійське училище
та, як один із кращих, отримав пропозицію служити в
Німеччині. Проте обрав Батьківщину. Зараз Михайло
Васильович очолює будівельну компанію.
Родичі,друзі і колеги пам’ятають Василя Миколайовича
як великого оптиміста, людину, яка постійно перебувала в
русі, була сповнена енергії, життєвої наснаги, прагнення до
нових звершень. У ставленні нових цілей та досконалому
знанні найтонших нюансів своєї професії він вбачав секрет
власного успіху, а у злагоді в родині — таємницю справжнього щастя.
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Вручення почесної грамоти з нагоди 55-річчя від дня
заснування Луцької зразкової автомобільної школи

