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КОНОНЕНКО
Віталій Григорович
Випускник автомобільного
факультету (1965)
Генеральний директор ТОВ «Сатурн-Транс».
Академік Транспортної академії України, почесний
автотранспортник, заслужений раціоналізатор
України

Н

ародився 30 травня 1941 р. у м. Любарі на Жито- генерального директора «ДержавтотрансНДІпроект»,
мирщині. Дитинство Віталія Григоровича минуло головним інженером Київського міського терив нелегкі й буремні воєнні та післявоєнні роки. Мати, Тіна торіально-виробничого об’єднання автомобільного
Юхимівна, працювала шофером. Батько,
транспорту,
начальником
управління
Григорій Карпович, — учасник бойових дій
ЗАТ «Український промислово-інвестиційний
Великої Вітчизняної війни, військовий технік
концерн», директором філії «Транспортнодругого рангу, був тяжко поранений і
експедиційне підприємство» ЗАТ «Українсьдемобілізований по інвалідності. У 1936 р. він
кий промислово-інвестиційний концерн»,
закінчив Черкаський технікум механізації
генеральним директором ПАТ «Київське автосільського господарства, все життя, попри інватранспортне підприємство-2240».
лідність, працював у галузі автомобільного
Із січня 2012 р. очолює автотранспортне
транспорту, пройшов шлях від водіяпідприємство ТОВ «Сатурн-Транс», що
професіонала до головного інженера,заступника
займається міжнародними вантажними переуправителя облавтотресту.
везеннями до країн Європи та у зворотному
Кононенко
Тому Віталію Григоровичу пощастило Григорій Карпович напрямку.
зростати в сім’ї автомобілістів, де панувала
Нагороджений орденами «За заслуги» ІІІ та
особлива атмосфера залюбленості в техніку. Ще з ІІ ст., «Знак Пошани»,медаллю «Ветеран праці»,нагрудними
13 років під час літніх канікул він працював у Переяслав- знаками «Почесний автотранспортник», «Знак пошани»,
Хмельницькій автотранспортній конторі, а закінчуючи Почесною грамотою посольства СРСР в Афганістані.
школу, твердо знав, який фах прагне здобути.
Заслужений раціоналізатор України. Академік ТранспортУ 1965 р. В. Г. Кононенко закінчив Київський ної академії України. Був обраний депутатом Дніпровської
автомобільно-дорожній інститут та здобув квалі- районної у м. Києві ради VІ скликання.
фікацію інженера-механіка.
Віталій Кононенко є генералом-полковником
Працював майстром, начальником автоколони, Міжнародного союзу козацтва. Як патріот, вірний
головним інженером Київського автотранспортного під- своїм кореням та рідній країні, він проводить активну
приємства 09123. Як знаний висококваліфікований спе- роботу із відродження славних традицій українського
ціаліст у сфері перевезень із вересня 1969 до вересня 1971 р. козацтва, надає благодійну допомогу на підтримку праперебував у закордонному відрядженні до Афганістану.
вославної церкви. Був нагороджений орденом святого
У 1971–1972 рр. Віталій Кононенко був заступником рівноапостольного князя Володимира.
головного інженера Спеціалізованого госпрозрахунковоНині родина Кононенків — це династія автотрансго виробничого об’єднання «Укроргавтопортників, адже традиції діда та батька протранс», у 1972–1976 рр. — головним інженедовжив син Віталія Григоровича Ігор. Він наром Київського АТП-09123. У 1976–1977 рр.
родився 21 серпня 1965 р. У 1989 р. закінчив
працював на посаді головного інженера
КАДІ та здобув фах інженера дорожнього рупідприємства Національних автобусів Міху. В 1988–1990 рр. — секретар комітету
ністерства транспорту Республіки Куба,керукомсомолу КАДІ. З 1991 р.працював на посавав групою радянських фахівців. Тоді ж
дах комерційного директора МП «Трансзакінчив школу іноземних мов Гавани,
порт», комерційного директора АТ «БіржоКононенко
досконало вивчив іспанську.
вий дім «Україна», першого заступника генеІгор Віталійович
Після повернення до Києва працював
рального директора ЗАТ «Український проголовним інженером Київського автотранспортного мислово-інвестиційний концерн». З 2004 р. Ігор Кононенпідприємства 09101, начальником Київського міжоб- ко — голова наглядової ради ПАТ «Автотранспортне
ласного АТП магістральних сполучень 12861, голов- підприємство-2240», з 2006 р. — депутат Київської міської
ним інженером Київського АТП-33033, заступником ради, а з 2014 р. — радник Президента України.
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