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ХВОСТИК
Василь Петрович
Випускник автомобільного
факультету (1977)
Заступник генерального директора
КП «Київпастранс». Голова Київського міського
осередку Всеукраїнської асоціації автомобільних
перевізників.
Полковник міліції

Н

ародився 18 березня 1955 р. у с. Шевченкове
Переяслав-Хмельницького району Київської
області в сім’ї колгоспників. Батько, Петро Федорович
Хвостик, багато років працював трактористоммашиністом широкого профілю. Василь Петрович
із раннього дитинства був залучений до експлуатації,
обслуговування і ремонту автотранспорту та сільськогосподарської техніки й бездоганно опанував ці
навики. Тому вибір майбутньої професії був для нього вкрай простим.
З 1962 до 1970 р. навчався в Шевченківській восьмирічній школі, а з 1970 до 1972 р. — у Ташаньській
середній школі Переяслав-Хмельницького району.
Після закінчення школи в 1972 р. вступив на автомобільний факультет Київського автомобільнодорожнього інституту, який із відзнакою закінчив
у 1977 р., отримавши фах інженера-механіка автомобільного транспорту.
Під час навчання в інституті Василь Петрович
був старостою групи, за відмінне навчання та
активну громадську діяльність отримував стипендію
ім. В. І. Леніна. А ще Василь Хвостик займався спортом: від новачка виріс до майстра спорту СРСР.
Був неодноразовим призером першості України,
Всесоюзної студентської універсіади, Всесоюзної
центральної ради товариства «Динамо».
Одразу ж після закінчення інституту як молодий
спеціаліст був направлений на роботу до
управління ДАІ УВС Київського міськвиконкому.
Трудову діяльність розпочав на посаді старшого
інспектора полку дорнагляду. З 1978 до 1980 р.
працював інструктором відділення агітації та пропаганди, протягом 1980–1981 рр. — старшим державтоінспектором відділу технагляду. В 1981 р. був призначений начальником організаційно-аналітичного
відділення, а в 1986 р. — заступником начальника
відділу дорожньо-патрульної служби. Під час служби
в органах внутрішніх справ Василь Петрович брав
участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС,
є ліквідатором I категорії.
У 1989–1995 рр. обіймав посаду начальника організаційно-аналітичного відділу.

Упродовж 1988–1994 рр. В. П. Хвостик працював за
сумісництвом доцентом філії кафедри експлуатації
автомобільного транспорту і організації дорожнього
руху Київського автомобільно-дорожнього інституту
на базі управління ДАІ УВС Київського міськвиконкому, яка відповідно до спільного наказу МВС СРСР
та Мінвузу СРСР у 1988 р. була визначена базовою для
підготовки спеціалістів Державтоінспекції з
організації дорожнього руху. В 1992 р. Василь Петрович
заочно закінчив Академію внутрішніх справ України,
отримавши спеціальність юриста-правознавця.
З березня 1995 до липня 2000 р. був заступником
начальника управління ДАІ МВС. 5 липня 2000 р.
Василь Петрович Хвостик був звільнений з органів
внутрішніх справ за вислугою років у званні полковника міліції.
У 2000–2001 рр. він обіймав посаду генерального
директора ТОВ «Такт». А з листопада 2001 р. працює
заступником генерального директора комунального
підприємства «Київпастранс».
У 2013 р. Василь Петрович був обраний головою
Київського міського осередку Всеукраїнської асоціації
автомобільних перевізників.
Він і сьогодні не пориває тісних зв’язків із рідним
навчальним закладом: займається організацією
виробничої, технологічної та переддипломної практики
студентів у «Київпастрансі», працевлаштуванням
випускників університету.
В людях Василь Петрович Хвостик найбільше
цінує точне й неухильне виконання службових
обов’язків, розсудливість та вміння мислити логічно,
але нестандартно. Справжній професіонал мусить
поєднувати в підході до поставленого перед ним
завдання педантичність та активність, творчу
ініціативу. А ще, звісно, важливими є комунікабельність і «легкість на підйом».
Василь Хвостик — пристрасний водій, має категорії А, В, С, D та Е. Серед його численних хобі —
бджільництво. А ще Василь Петрович любить працювати руками, самотужки виготовляти різні речі,
обладнання тощо.
Одружений. Має двох дітей — сина та доньку.
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