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Н

ародився 29 липня 1958 р. у м. Харкові. Батько,
Ілля Зіновійович, працював механіком, а мати,
Інна Львівна, — бухгалтером. Малий Володи
мир захоплювався великим і незбагненним світом науки
і техніки, а автомобіль вважав найвеличнішим винахо
дом людства. Ще тоді він знав відповідь на вкрай склад
не та важливе в житті кожної людини питання: «Ким
бути?» І коли прийшов час обирати майбутню професію,
довго не вагався — вирішив пов’язати своє життя з авто
мобільною справою.
Упродовж 1981–1987 рр. навчався на механічному
факультеті Харківського автомобільно-дорожнього інс
титуту. Ініціативний та допитливий студент Володимир
Брауде з великим ентузіазмом вивчав пропоновані на
вчальні дисципліни, знав, що знання — коштовна скарб
ниця, а постійна праця — ключ до неї. Саме тому старав
ся якомога більше почерпнути інформації з цікавих та
змістовних лекцій майстерних, ерудованих та високоос
вічених викладачів.
Трудову діяльність розпочав у 1980 р. із посади ма
ляра з фарбування легкових автомобілів у Харківському
обласному виробничому об’єднанні «Харківавтотехоб
слуговування».

У 1985 р. був призначений начальником лабора
торії зі створення фарб. У 1988 р. переведений на по
саду старшого майстра транспортного цеху до Хар
ківської кондитерської фабрики. З 1990 р. працював
у ТОВ «Прогрес» директором станції технічного об
слуговування.
Із серпня 1993 р. й до сьогодні обіймає посаду гене
рального директора заснованого ним ТОВ «Кобра», яке
здійснює пасажирські перевезення по країнах СНД і Єв
росоюзу.
Володимир Ілліч зазначає, що знання, уміння й на
вички, здобуті в університеті, стали міцним фундамен
том для побудови професійної кар’єри, саме ХАДІ він за
вдячує усіма своїми здобутками.
Він тримає руку на пульсі життя альма-матер.
ТОВ «Кобра» спільно з ХНАДУ займається розробкою
проектів у галузі перевезення пасажирів.
Діти також пішли стопами батька. Дочка Тетяна
з відзнакою закінчила факультет транспортних систем
і технологій ХНАДУ. Син Роман навчався на механічно
му факультеті ХНАДУ.
Життєвим кредо Володимира Ілліча стали слова:
«У житті та роботі слова «ні» не існує».

У Нижньому Новгороді на автомобільному заводі ЗМЗ

Діти Володимира Ілліча — Роман і Тетяна
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