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Н

ародився 27 жовтня 1951 р. у м. Радомишлі Житомирської області. Батько, Григорій Володимирович, — військовий. Мати, Ганна Миколаївна, —
домогосподарка. Після закінчення школи В. Г. Антонов
вирішив вступати до Харківського політехнічного інституту
на спеціальність «Промелектроніка», проте не пройшов за
конкурсом. Декан факультету А. Н. Ткаченко запропонував
парубку навчатися на зовсім невідомій йому спеціальності —
«Електропривід і автоматизація промислових підприємств».
Як згодом виявилося, ця спеціальність повністю відповідала технічним нахилам Володимира Григоровича і визначила всю його подальшу професійну діяльність. В. Г. Антонов
із захопленням згадує свої студентські роки. У гуртожитку він
навчився правильно організувати побут, навчання та відпочинок. У навчанні йому завжди допомагали майстерні викладачі: Є. Я. Бахмутська, В. А. Клемин-Шаронов, С. Г. Агронік,
Л. Н. Богоявленський, В. А. Макаренко.
Трудову діяльність розпочав у 1974 р. в Українському
державному проектному інституті «Тяжпромелектропроект», де пройшов шлях від інженера до начальника
проектного відділу. Його першими наставниками стали
В. І. Нестайко і С. П. Повєткін. У 2002 р. голова Наглядової
ради АТ «Струм» Н. Н. Скидан запропонував йому перейти
на посаду голови Правління АТ «Струм».
З 2002 р. до сьогодні обіймає посаду голови Правління АТ «Струм». За ці роки АТ «Струм» став провідним
підприємством в Україні із проектування електроприводів,
електрочастин і систем автоматизації для металургії.
Нині, як голова Правління АТ «Струм», Володимир Григорович приймає на роботу молодих спеціалістів, спілкується з керівниками ка
фед
р електромашинобудівного
факультету НТУ «ХПІ» з метою підвищення рівня викладання спеціальних дисциплін. Є автором кількох друкованих праць. Нагороджений знаком відмінності корпорації
«Укрмонтажспецбуд» III ступеня, грамотами та подяками,
в тому числі Грамотою Президента України. Є членом
Наглядової ради благодійного фонду «Правопорядок».
Вільний час присвячує онукам та догляду за дачею.
Разом із дружиною виховав дочку і сина. Дочка має двох
прекрасних донечок. Дружина також закінчила ХПІ (спеціальність «Хімічне машинобудування»).
Життєве кредо — «Завжди жити по совісті».

H

e was born on October 27, 1951 in Radomyshle city, Zhytomyr region. Father, Grygorii
Volodymyrovych — military officer. Mother, Anna
Mykolaivna — housewife. After graduation V. H. Antonov
decided to enter Kharkiv Polytechnic Institute on specialty
«Industrial electronics», but didn’t pass the competition.
Dean of the Faculty A. N. Tkachenko offered a young man
to study completely unknown by him specialty — «Electric
actuation and automation of industrial enterprises».
As it later turned out, this specialty fully met technical addiction of Volodymyr Hryhorovych and determined
all his future professional activities. V. H. Antonov enthusiastically remembers his studentship. In the student resi
dence he figured out how to organize life, education and leisure. Practiced teachers always helped him in his studies:
Ye. Ya. Bahmutska, V. A. Klemyn-Sharonov, S. G. Ahronik,
L. N. Bohoiavlenskyi, V. A. Makarenko.
Started his career in 1974, in the Ukrainian state
design institute «Heavy Industrial Electronics», where he
rose from engineer to project leader. His first mentors were
V. I. Nestayko and S. P. Povietkin. In 2002 the Head of the
Supervisory Board of JSC «Strum» N. N. Skydan invited him
to become a chairman of JSC «Strum».
From 2002, till now holds the position of Chairman of
the Board of JSC «Strum». Over the years, JSC «Strum» has
become the leading enterprise in Ukraine on designing electric drives, electric and automation systems for metallurgical engineering.
Now, as Chairman of the Board of JSC «Strum», Volodymyr Hryhorovych hires young professionals, communicates
with the heads of departments of electromechanical Faculty
of NTU «KhPI» to enhance teaching of special disciplines.
He is the author of several publications. He was awarded
merit badge «Ukrainian special mounting construction» of
III degree, diplomas and gratitude, including the President’s
Certificate of Merit of Ukraine. He is a member of the Supervisory Board Charitable Foundation «Law and Order».
Spare time he dedicates caring about grandchildren and
summer cottage. Together with his wife he raised a daughter
and a son. He has two beautiful grandchildren. His wife also
graduated from KhPI (specialty «Chemical engineering»).
Life credo — «Always live honestly».
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