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Адонін Іван Васильович
Випускник факультету транспортного машинобудування (1981)
Голова правління ТОВ «Металобаза № 1»

Adonin Ivan Vasylovych
A graduate of the Faculty of Transport Machine Engineering (1981)
Chairman of LLC «Metalobaza № 1»

У

1981 р. закінчив ХПІ. Згідно з розподілом, працював майстром на Харкіському тракторному заводі.
У 1989 р. був переведений у Держпостач СРСР
на посаду начальника відділу територіального управління
«Металоснабсбит».
З 1991 р. дотепер працює на ТОВ «Металобаза № 1»
в м. Харкові, де пройшов шлях від начальника відділу
до генерального директора підприємства. ТОВ «Металобаза № 1» займає лідируючі позиції в своїй галузі,
за що було нагороджено золотою медаллю «Незалежність України» з врученням диплома, відзначено Міжнародним дипломом Центру маркетингових досліджень
(м. Брюссель, Бельгія), удостоєно відзнаки Української
Православної Церкви. Є лауреатом Всеукраїнської премії
«Народна шана», має Подяку Кабінету Міністрів України
тощо. На честь святкування 350-річчя м. Харкова нагороджений Дипломом лауреата регіонального рейтингу
«Харків’янин року — 2003» в номінації «Лідери промисловості та бізнесу».

I

n 1981, he graduated from KhPI. In accordance with postgraduate work assignment he worked as a foreman at
Kharkiv Tractor Plant. In 1989, he was transferred to the
State Logistics Committee of the USSR to the position of the
Head of Territorial Administration «Metalosnabsbyt».
Since 1991, he has been working at LLC «Metalobaza
№ 1» in Kharkiv, where he worked his way up from a Department Head to the Director General of the Company. LLC
«Metalobaza № 1» takes a leading position in own industry and
for this achievement it was awarded the gold medal «Independence of Ukraine» with handing of a diploma. He was honored with the International diploma of the Center for Marketing
Research (Brussels, Belgium), awarded the reward of Ukrainian Orthodox Church. He is the winner of all-Ukrainian award
«Narodna Shana» (National Glory), has the award of the Cabinet
of Ministers of Ukraine, etc. In celebration of the 350th anniversary of Kharkiv he was awarded a Diploma of Regional Rating
Laureate «Kharkovite of the year — 2003» in «Leaders of industry and business» nomination.

Асеєв Герман Степанович
Випускник факультету транспортного та сільськогосподарського машинобудування (1961)
Директор заводу «Ніжинсільмаш».
Народний депутат України І скликання

Aseyev Herman Stepanovych

Н

A graduate of the Faculty of Transport and Agricultural Machine Engineering (1961)
Director of «Nizhynsilmash» plant.
People’s Deputy of Ukraine of I convocation

ародився 26 березня 1938 р. у с. Кром-Бики
Курської області в селянській родині. Закінчивши школу, в 1955 р. розпочав трудову
діяльність токарем Павлівського машинобудівного
заводу. Згодом вступив до Харківського політехнічного інституту, який закінчив у 1961 р. і здобув кваліфікацію інженера-механіка. Після навчання у виші
працював на різних посадах Ніжинського заводу
сільськогосподарського машинобудування: інженер
конструктор, начальник КБ, начальник виробничодиспетчерського відділу. З 1982 р. Герман Степанович обіймає посаду директора цього заводу; депутата
міської ради. У 1990 р. обраний народним депутатом
України.
Г. С. Асеєв є членом Комісії Верховної Ради України
з питань розвитку базових галузей народного господарства. Нагороджений орденами Трудового Червоного
Прапора, «Знак Пошани», званням «Почесний громадянин міста Ніжина».

H

e was born on March 26, 1938 in Krom-Byky village of Kursk region in a rural family. After graduating school in 1955, Herman Stepanovych
began his career as a lathe operator at Pavlov Machine
Engineering Plant. Later he entered Kharkiv Polytechnic
Institute; he graduated in 1961, and obtained qualification of mechanical engineer. After studying at the university, he worked in various positions at Nizhyn Agricultural
and Machine Engineering Plant: as a design engineer,
a chief of the constructor bureau, and the Head of Production and Dispatch department. Since 1982, Herman
Stepanovych has held the position of the Director of the
plant; the deputy of city council. In 1990, he was elected
as People’s Deputy of Ukraine.
Aseyev Herman Stepanovych is a member of the Commission of the Verkhovna Rada of Ukraine on the development of basic industries of the national economy. He was
awarded the Order of the Red Banner, «Badge of Honor»,
the title «Honorary Citizen of Nizhyn».
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