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Н

ародився 6 січня 1944 р. у с. Германівка мобільного транспорту України. Воно було створене
Обухівського району Київської області. Батьки, відповідно до наказу Міністерства транспорту та зв’язку
Іван Маркович та Ольга Іванівна, були колгоспниками. України від 24.02.2005 р. № 54 «Про створення державноЩе зі шкільних років транспорт цікавив Василя Івано- го підприємства «Київпассервіс» на базі майна автовича, а після закінчення школи він отримав свідоцтво станційного комплексу Київського обласного автотранспро успішне закінчення автошколи. Власне, вибір щодо портного управління та є правонаступником частини
майбутньої професії не стояв, Василь Іванович чітко його майнових прав і обов’язків.
знав, що це буде автотранспорт.
До складу підприємства входять Центральний
У 1961 р. Василь Іванович розпочав трудову діяльність автовокзал м. Києва та 24 автостанції: п’ять київських
водієм Обухівського автопарку. З 1963 до 1966 р. служив у («Дарниця», «Дачна», «Південна», «Поділ», «Полісся»)
армії. Після демобілізації впродовж 1966–1975 рр. працю- і 19 — Київської області. Основною метою діяльності
вав водієм 1 класу Київського АТП-09122,а в 1975–1981 рр.— підприємства є надання послуг пасажирам, а також автоводієм 1 класу Київського АТП-09121.
мобільним перевізникам, що здійснюють перевезення
З 1981 до 1982 р. Василь Трохименко був інженером пасажирів на регулярних автобусних маршрутах загальКиївського обласного об’єднання автобусних станцій. ного користування. До функцій «Київпассервісу» налеУ 1982–1990 рр. — водій 1 класу Київського АТП-09122.
жить і координація приміської та міжміської внутрішньУ 1990 р., в період становлення нової, ринкової форми ообласної автобусної мережі.
господарювання,Василь Іванович став водієм і директором
Із Центрального автовокзалу, автостанцій Києва та
малого державного автотранспортного підприємства області щоденно здійснюється близько 2340 відправ«Експрес», яке очолював до 1994 р. У 1997–1998 рр. він — лень автобусів, зокрема: 18 — у міжнародному напрямі,
директор СП «Шлях ГмбХ», а в 1998–2002 рр. — генераль- 780 — у міжміському міжобласному,681 — у міжміському
ний директор ТОВ «Експрес-А».З 2002 до 2004 р.В.І.Трохи- внутрішньообласному, 861 — у приміському.
менко був директором Українського бюро з ліцензування
Василь Іванович Трохименко нагороджений Почесною
автоперевезень, з 2004 до 2005 р. —
відзнакою Міністерства транспорту
центру «Автоінформ», з 2005 до
та зв’язку України. Має звання «Зас2009 р. — директором, заступником
лужений працівник транспорту
директора «Київпассервісу»,з 2009 до
України», «Почесний працівник
2012 р. — директором дирекції «Автранспорту України», «Почесний
тотранспошта» Українського деравтотранспортник України».
жавного підприємства поштового
Залюблений у автомобілі, також
зв’язку «Укрпошта».
захоплюється рибалкою, полюванУ 2006–2009 рр. закінчив Київсьням.
кий автомобільно-дорожній інстиСин Василя Івановича Олег Ватут за спеціальністю «Експлуатація
сильович Трохименко — випускавтомобільного транспорту» та отник Київського вищого військоворимав кваліфікацію інженера.
го танкового училища та НаЗ 2012 р. Василь Трохименко
ціональної академії внутрішніх
обіймає посаду першого заступника
справ України. Має звання полковгенерального директора ДП «Київника міліції. Донька Олена закінчипассервіс». Державне підприємство
ла Київський Національний універ«Київпассервіс» входить до сфери
ситет імені Тараса Шевченка, зайуправління Міністерства інфрастмається підприємницькою діяльруктури України та підпорядковане
ністю у сфері міжнародних
Василь Іванович у родинному колі
Державній адміністрації автоперевезень.
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