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Ветеран праці, заслужений працівник транспорту
України

Н

ародився в 1943 р. у с. Тарасівці Володарського району Київської області. Трудову
діяльність розпочав у 1960 р. слюсарем Володарської
ремонтно-технічної станції. У 1961–1963 рр. працював водієм партії № 46 Кіровської експедиції. З 1963
до 1966 р. проходив військову службу в лавах
Радянської армії. Після демобілізації з лютого 1967 р.
був водієм автобуса на Київському автотранспортному підприємстві 09124.
З 1969 р. Анатолій Чумаченко працював на різних
посадах у Київському АТП-09101: пройшов шлях від
водія до механіка, начальника автоколони, начальника
відділу експлуатації, заступника начальника підприємства з експлуатації.
Працюючи на АТП-09101, навчався на вечірньому відділенні машинобудівного технікуму, а у
1978–1984 рр. — на вечірньому відділенні КАДІ, де
здобув кваліфікацію інженера-механіка.
У 1983 р. А. І. Чумаченко обійняв посаду начальника
найстарішого та найбільшого в Україні Київського
АТП-09101. На підприємстві працювало 2620 працівників, рухомий склад налічував 1065 автомобілів,
860 з яких щодня виходили на лінію, приносячи в міську
казну близько 50 тис. крб. На посаді керівника АТП
Анатолій Іванович докладав усіх зусиль, аби збільшити
ці показники шляхом скорочення внутрішньозмінних
простоїв і підвищення коефіцієнта використання
транспортних засобів. Також він дбав про те, щоб водії
добре знали місто й попит на послуги таксі, працював
над поліпшенням умов праці. АТП-09101 одному з перших в Україні було присвоєне звання підприємства
зразкового обслуговування пасажирів. А його директор А. І. Чумаченко неодноразово був депутатом Радянської районної ради м. Києва.
У 1986 р. АТП-09101 було перейменоване на
АТП-13001, а з 1991 р. на його основі було засноване
ОАП-13001, згодом — ЗАТ «Транспортник». Очолюючи підприємство у непрості перехідні часи, Анатолій Чумаченко турбувався про підтримання наявних
машин у належному стані, укріплював ремонтну базу.
Вважаючи особисту зацікавленість працівника необхідною умовою процвітання підприємства, він дбав
про збереження та створення нових робочих місць,
підвищення зарплатні.

У 1995 р. Анатолій Чумаченко очолив підрозділ
«Укртрас-Сервіс» ДАК «Укртранс», а у 2000 р. —
ТОВ «Магістраль-Транс», а в 2008 р. — ТОВ «ПлантонУкраїна». «Плантон-Україна» є активним та конкурентоспроможним учасником міжнародного ринку
транспортно-експедиторських послуг. Працюючи в
Україні, країнах СНД та Європи, компанія забезпечує комплексні перевезення вантажів автопоїздами;
перевезення збірних вантажів; консолідацію
вантажів на складах у країнах Європи (Франція,
Німеччина, Польща); митне оформлення вантажів
на території Європи; організацію транзитних перевезень через територію України; організацію перевезення небезпечних вантажів; CMR-страхування вантажів
і транспорту; необхідний документальний супровід
вантажів. У 2012 р. ТОВ «Плантон-Україна» присвоєне звання «Лідер галузі».
А. І. Чумаченко в 1984 р. був нагороджений грамотою Президії Верховної Ради УРСР, а в 1986 р. Почесною грамотою за зразкове виконання завдань, пов’язаних із ліквідацією наслідків аварії на ЧАЕС, проявлену
ініціативу та активність (1986), медаллю «Ветеран
праці» (1986), нагрудними знаками «Заслужений
працівник транспорту України» (1994) і «Почесна
відзнака АсМАП України» ІІ ст. (2008).
Донька Анатолія Івановича Чумаченка Оксана — теж
випускниця КАДІ.
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Візит до АТП керівника Київської міської ради
В. А. Згурського

